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Ispanija Uždraudė 
Likviduoti Turtą

Išrinko save prezidentu Natio 
nal Union for Sočiai Justice.

Įvyko Labor Day diena. 
Pittsburghe, Pa.

Amerika nekenčia karo, 
šinga imperializmui”, 
Roosevelt.

Likvidavosi ToWBfeh 
dininkų Kuopa

Apsivertė Laivas 
Paskendo 22

IŠ so 
‘Prav

kuri 
laike

Suėmė juos kartu su 14 kitų 
“Trockio Tsukalbininkų”

ir paskendo
10 keleivių ir 21 jurininkas.

FRANCISCO, Cal.
— Išgerdama nuodų

Coughlino Partija 
Indorsavo Lemke 

Į Prezidentus

Turtuoliai Nebegalės Finansuoti Fašistų 
- Monarchistų Sukilimą; Sevilijoj 

Iškelta Monarchistų Vėliava

ALGIERS, Algerija, rugp. 15 
— Viduržemio juroje apsivertė 
laivas “Oranaise

Ferron, Kanados 
kuris matė

Nežinomas žmogžudys 
du pašovė

Policija Suėmė Pen
kis Streikuojančius 

Laikraštininkus

Rusija Rengiasi Su 
šaudyti Kamenevą, 

Zinovjeva

AFL. Turi 3,547,858 
Narių
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N NEWS PUB. CO., INC.
1739 South Halsted Street, Chicago, Illinois

Phone CANal 8500

Mūšiai tebeina prie Oviedo, Zaragozos, San Se 
bastian ir Irun miestų.

Pasidavė “Juodojo 
Legiono” Virši

ninkas

Rusų Lakūnai Jau 
Sibire

lakūnai Levanevskis ir 
nusileido

(Darbo) Unijos Ren
gia Masinį Mitingą 

Ruseveltui

valstijas, susipažin 
mui su sausros nuostoliais.

Padaugėjo pusantrų milionu 
per metus.

Atidarė Pirmus Mo 
delinius Butų 

Rūmus

Sustojo ejęšmėarsto laikraštis, 
Intelligencer”

rugp. 15 
Towserido 

organižąciją, 
tiedėmu- 

autokratišką”, čia

Trockis Sako “Šuo 
kalbis

Nušautasis yra Harry S. Ko- 
enig, iš New Yorko. Sufžeistie 
ji — Benjamin Pairi iš Phila 
delphijos ir Jack Gold, iš Cle- 
velando.

Skrenda iš Californijos 
Maskvon

NOME, Alaska, rugp. 16 
Rusų
Lėvčenka šeštadienį 
ties East Ca Sibire, ir tęsia ke 
lionę iš San Pedro, Ca!., ii 
Maskvą, oru. Jie Sibiran at 
skrido iš Teller, Alaskos. Ke 
lionę daro etapais.

Viena Be Duonos 
Be Alaus

“Ame- 
prldbrė 

apie

ED BY THE lItRUaNIAN NEWŠ PUB. CO, IHC. 
„39 South Hahted Street, Chicago, Illinois

Phone CANal 8500

Londo 
nan skrenda H. Richman

KISSIMMEE, Fla.
—- Pasmerkdama
kontroliuojamą 
kaipo “diktatorišką, 
kratišką, ir ;
likvidavosi 65 narių TovVsendi 
ninku kuopą.

WASHINGTON, D. C. rugp 
15 —Frank Morrison, Ameri
kos Darbo Federacijos sekreto 
rius, skelbia, kad pereitą 
nesį Federacija turėjo 3,547,858 
narių. Rugp. 1988 metais or
ganizacija turėjo 1,421,06? na
rių mažiau.

Gomperso laikais, Federacija 
buvo išaugusi iki 4,000,000.

.Pareikšdama užuojautą Se- 
attle laikraštininkains, atsisakė 
dirbti ir /laikraščio spaustuve. 
Leidyklą pikietuoja, kartu su 
redakcija uosto darbininkai ir 
Šoferių upijos nariai. Laikraš
tis nebeišeina.

American Newspaper Guild 
prezidentas yra garsus žurnalis
tas Heywood Broun, kuris nese
niai prisidėjo prie John L. 
Lewis’o Komiteto Industriniam 
Organizavimui. Organizacija 
priklauso ir Amerikos Darbo 
Federacijai.

(fJ£ROVIDENCE GORGE, Va.
► — čia vienas ūkinin

kas turi dviejų metų gaidį, ku
ris pradėjo dėti kiaušinius. Ag- 
ronimai suvažiavo apžiūrėti ne
paprastą paukštį.

Tėvas, Sūnūs skren
da Per Atlantiką 

Portugalijon

VIENA, Austrija, rugp. 15— 
Austrijos sostinė neturi taksi 
automobilių, alaus 
duonos. Reikalaudami gazoli* 
no ir alaus kainų nun USimo, 
sustreikavo šoferiai ir 
kai. Kepėjai ir malioriai Strei
kuoja reikalaudami didesnių 
algų.

OLSO, Norvegija, rugį). 15— 
Leonas Trockis pareiškė, jog 
“Rusijoje susektas” suokalbis, 
yra didžiausia falsifikacija is
torijoje, Jis nieko nežinąs 
apie suokalbį ir jokio pasikėsi
nimo prieš sovietų valdžią ne- 
ruošęs.

The I^ithvianian Daily News
Entered as second-class mątter Mateli 7, 1914 at the Post Office at Chicago, III* * 

under thė Act of March 8» 1879 1

Juodojo Legiono” vir-
Jis buvo suimtas

DETROIT, Mich., rugp. 15- 
Policijai (pasidavė Virgil ,Ef 
finger, ’ 
šininkas
Lima, Ohio, kur gyvena. Effin- 
ger kaltinamas amunicijos ir 
bombų gabenimu į Michigan 
valstiją “Juodojo Legiono” te
roristiniam veikimui.

Keli tos organizacijos vadai 
čia yra suimti už negro nužu
dymą ir žmonių terorizavimą.

PITTSBURGH, Pa., rugp. 15 
— Jarodydamos Roosevltui 
savo pritarimą jo kandidatūrai 
į Amerikos prezidentus antram 
terminui, įvairios darbo unijos 
čia rengia masinį mitingą La
bor Dieną.

Aliejaus šulinyj Už 
troško 4 Darbi

ninkai

KIRKLAND LAKE
rugp. 15 —- Lake Shore aukso 
kasyklose žemės užgriuvo tris 
kasėjus. Subėgę kiti kasėjai 
bando užgriuvusius atkast*, bet 
abejoja ar jiems pasiseks tai 
padaryti laiku, 
greičiausiai užtrokš

Jie yra, Jack Botreli Jack 
Casey ir William Morgan.

rugp.
15 — Nežinomas žmogžudis nu
šovė vieną dabar vykstančius 
bartenderių konvencijos 
gatą, o kitus du sužeidė, 
taipgi pašovė ir praeivę, 
pasimaišė po kulkomis 
šaudymo.

‘Amerika Tiesia Į 
Pasauli Draugišku

mo Ranką”

Užgriūti 4 Aukso 
Kasėjai

SAN 
rugp. 15 
28 metų motina, Yvonne Prin
ce, privertė ir savo 9 metų 
dukterį panašiai padaryti. Da
bar abi girii ant mirties pata
lo vietos ligoninėje.

Ragindama dukterį “paimti 
nuodus”, motina aiškino, kad 
jie pagražins jos veidą.

' North Dakotos valstijoje daug ūkininkų skaudžiai nuken
tėjo nuo sausros.. Derlingas jų vasarojui ir ūkiai pavirto be
veik į smiltynus. Ūkininkams pagalbą dabar, teikia WPA. Juos 
pristatė prie viešų darbų. Dirba prie žemes irigavimo.

lą suorganizuoti. “Teroras tu
rėjęs prasidėti lapkričio 6, bol
ševikų revoliucijos sukaktuvių 
dieną.

žvalgybi toliau sako, jog 
Trockis ruošėsi suokalbio įvyki- 
nimūi, turėdamas talka Vokie
tijos slaptosios policijos, su ku
ria ištremtasis revoliucionie
rius dirbęs ranka už rankos.

Suimtųjų teismas prasidės Šį 
trečiadienį. Maskvoje niekas 
neabejoja, jog jie bus rasti 
kalti ir pasmerkti sušaudymui.

NEW YORK, rugp. 15 — 
Tėvas ir sūnūs, portugalai, ren
giasi skristi iš New Yorko Por
tugalijon. Jie yra Joe Costes 
ir tėvas.. John Costes, pęnsijo- 
nuotas gelžkelių darbininkas. 
Jie mano pakilti iš New Yor
ko apie rugp. 22.

Londonan rengiasi skrieti 
danininkas ir vodevilio artistas 
Harry Richman. Įsitaisęs 
$100,000 vartės lėktuvą ir nu
sisamdęs lakūną, artistas 
giasi pakilti šią savaitę.

Costes šeimyna naudos 
pat lėktuvą kokiu skrido 
Feliksas Vaitkus.

Nušovė Bartenderių 
Konvencijos De

legatą

Tex., rugp.j 
skiepe

Baisus Pikniko Fina 
las — 25 žmonės 

užmušti

PON DU LAC, Wis., rugp. 15 
— Gavęs 48 “maldų” “pinak- 
lio” ranką, John Anderson, 67 
metų, taip apsidžiaugė, kad ap
svaigo ir už kelių minučių nu
mirė. Jis kortavo vienoje ali
nėje, Chicagos priemiestyje, 
Schiller Park.

MASKVA, rugp. 15 - 
vietų valdžios organo 
doš” pareiškimų, kad už pasi
kėsinimą prieš Staliną yra tik 
viėna bausmė”, spėjama, jog 
bus sušaudyti 16 žmonių, ap
kaitytų rengimu sąmokslo 
prieš valdžią.

Paskelbdama, kad “susekė 
Trockio rengiama sąmokslą nu
žudyti Staliną ir kitus aukštus 
sovietų valdžios žmones, “val
džia areštavo prof. 
Evdokimovą ir visą 
žymių žmonių.

Kiti suimtieji yra, T. Baka- 
jev, Miraškovski, Reingold, Pie
ta, Tergovanian, Dreicler, Gelz- 
man, M. ir N. Lurje, F. David 
Bergan
“Dirbęs iš vieno su Vokietijos 

/ slapta policija”. .
Sovietų žvalgyba. skelbia, jug 

D&5ĮSs Trockaą, \(dabar gyve? 
nąs'Norvegijoje) pasiuntė pėn-

BINGHAMTON, N. Y,, rūgp. 
15 — Lankydamas potvynių 
nukentėjusias apielinkes, prb- 
dentas Rooseveltas buve atvy
kęs Binghamtonan. Jis apžiu
rėjo vietas, kurias buvo apsė
męs vanduo ir po to aįlaikė 
konferencija su valdininkąis ir 
žinovais apie potvynių 
prašaiinimą. Stotyje jį sutiko 
didelė minia žmonių.

Prezidentas atvyko iš Chūįi- 
tauąua, N. Y., kur jis pasakė 
kalbą apie Amerikos užsiėr.io 
politiką.

Pareikšdamas, kad neapken
čia karo ir nenori Amerikos 
įvelti į karą, Rooseveltas api
budino Amerikos politiką seka
mais žodžiais:

BIG SPRINGS 
15 — Aliejaus šulinio 
nuo dują užtroško keturi dar
bininkai. Jie yra, D. B. Strip- 
ling, Chemical Process Coinpa 
ny superintendentas, ir Gran 
ville Tobert, Jack Hail ir Ber 
tis Magness, darbininkai.

vę Badajoz miestą, sukilėliai 
dabar galės sujungti abi ar
mijas, pietinę ir Šiaurinę. Taip
gi, Madridui gręs pavojus ir iš 
vakarų pusės.

Valdžios kariuomenė turi ap
supusi Oviedo miestą. Kaip 
sako Madrido žinios, valstybės 
gynėjai jau yra įėję į miestą ir 
pamažu skina kelią gatvėmis į 
centrą.
Nesiseka prie SaiF Sebastian

Sukilėliai jau kelintą dieną 
turi apgulę San Sebastian ir 
Irun, bet kiek kartų tuos mie
stus puola, tiek kartų atsitrau
kia atgal, kiekvieną kartą pa- 
nešdami didelius nuostolius. 
Sukilėlių pusėje žuvo keli šim
tai kareivių, neskaitant suimtų 
ir sužeistų.
: Barcelonos žinios sako, jog 
sukilėlių valdomas svarbus 
strateginis miestas, Zagaroza 
neilgai tebesilaikys prieš val
džios kariuomenę ir netrukus

Užėmę Badajoz miestą, suki
lėliai, sako žinios, išžudė, visus 
valdžios šalininkus, kurie t e
spėjo pabėgti Portugalijon. Kri
to moterys, vaikai ir nekalti 
seneliai.

Po negailestingo kraujo pra
liejimo, sukilėliai Badajoze ren
giasi šv. Marijos Panelės šven
tei, kad padėkoti už laimėjima.

CLEVELAND, Ohio, rugp. 
15 —■ Nežiūrint pirmesnių tvir
tinimų, kad to nedarys, “radio 
kunigas Coughlin savo kon- 
yencijoje pravarė rezoliuciją, 
kurioje indorsuoja kongresme
ną Lemke į prezidentus.

Jisai taipgi išsirinko save 
prezidentu National Union for 
Sočiai Justice.

Tarp apkaltintų 
yrą G. Zinovjevas ir L. Ka- 
męhevas, buvę sovietų valdžics 
nariai, kurie dabar sėdi kalė
jime už Kirovo nužudymą, 1934 
metais, nors niekuomet nebuvo 
įrūdyta, jog jie nužudyme daly
vavo.

Iškilmėms vadovaus darbo 
organizacijų įsteigta Non Par- 
tisan League, kuri neseniai at
laikiusi konvenciją Washingto- 
ne, nutarė remti Rooseveltą 
šiuose rinkimuose, o ateinan
tiems rinkimams suorganizuoti 
Darbo Ūkio partiją.

Rengdamos mitingą, organi
zacijos nori užmušti gandus 
apie tai, kad dėl konflikto tarp 
Lewis’o komiteto Industriiii&m 
Organizavimui ir An’.erikos 
Darbo Federacijos, didelis nuo
šimtis amatinių darbininkų pe
reis į republikonų pusę ir bal
suos už Landoną.

Pasinaudodami ginču ir .ban
dydami patraukti Daroo Fede
racijos narius — Green pase
kėjus savo pusėn, republikonai 
paleido obalsj, kad “Balsas už 
Rooseveltą Yra-, Balsas Už 
Levvis’ą. 'H_ . __ —. .. .......

Pne Non-Partisan Leaguaįrugp. 15 
priklauso 53 tarptautinės lini
jos, 21 valstijų federacijos ir 
38 centralinės darbininkų uni-

•LOUISVILLE, Que., rugp. 15 
— Grįždaųri namo iš politinio 
pikniko, 40 vyrų ir berniukų 
dainuodami su 
lionei, bet dž keliolikos minu
čių, 25 iš jų buvo negyvi, o 
kiti sunkiai gulėjo sužeisti ir 
išmėtyti per mylios plotą tarp 
gelžkelio bėgių, žvyro ir sidąm- 
dyto troko laužų.

Netoli šio miesto trokas už
važiavo ant gelžkelių bėgių 
kryžkelės tiesiai po ratais atei
nančio greitojo prekinio trau
kinio.

Traukinys trenkė į vidurį 
trOko, išmėtydamas keleivius į 
visus šonus ir1 nuvilkdamas 
troką apie mylią, pirm negu 
galėjo sustoti.
Kūnai sudraskyti į šmotelius

Kai kurie žmones buvo su
draskyti į šmotelius ir jų ku‘no 
dalys buvo išbarstytos per ke
lių šimtų pėdų plotą.. Kitiems 
buvo nukirstos galvos, taip, 
kad daugelį žuvusių nebegali
ma nei pažinti.

Emile 
parlamento narys 
nelaimę, pasakoja, jog trokas 
važiavo apie 40 mylių į valan
dą. Lynojo, ir jeigu automobi
lio stiklas buvo aptrauktai, tai 
šoferis traukinio gal ir nepa
matė. Kai jis užvažiavo ant 
bėgių, ir keleiviai pamatė 
traukinį, pasigirdo nežmoniš
kas kliksmas. Po to tuojau 
traukinys trenkė' į troką. Airio • 
mobilis užsidegė ir liepsnos 
uždegė, kai {kurių važiavusių 
rubus.

lifto šftžOĘ troftiii 
teįcus po traukiniu

Sukilėliai užėmę Badajoz mies 
tą Portugalijos pasienyje

MADRID, rugp. 16
žia išleido įstatymą draudžian
ti likviduoti turtą, nejudinamų 
ar Šerus, kad Ispanijos turtuo
liai negalėtų parduoti savu nuo
savybių ar šėrų ir gautais pini
gais finansuoti fašistų-m^nar- 
chistų sukilimą, kuris jau užsi
tęsė mėnesį laiko.

šalies turtuoliai ir buvusios 
valdžios šalininkai yra pasiryžę 
žut-but dabartinę valdžią nu
versti ir įsteigti diktatūrą arba 
monarchiją.

“Monarchija jau atsteigta”
Kas liečia sukilėlius, tai 

“monarchija jau yra atiteig- 
ta”. Su didelėmis ceremonijo
mis ir apeigomis jie šeštadienį 
iškėlė monarchijos vėliavas virš 
Sevilijos ir Kadizo miestų.

į

. Kraujo praliejimas tebesL 
tęsia. Dideli mušia^tebeina 
prie Oviedo miesto, San-Sfcbas- 
tian ir Irun uostų ir prie Za- 
ragozos. Iš patikimų šaltinių 
ateina žinių, jog valdžios kont
roliuojamas miestas vakarinėje 
Ispanijoje, Badajoz, prie Por
tugalijos pasienio, puolė ir pa
teko į sukilėlių rankas.

Jeigu tos žinios yra teisin
gos, tai pralaimėjimas yra 
smūgis Ispanijos valdžics. Ga-

WASHINGTON, D. C., rugp. 
15 — Federalė valdžia atidarė 
pirmus modelinių butų rumus, 
kuriems panašius stato beveik 
visuose didesniuose Amerikos 
miestuose. Rūmai atidaryti 
Atlantoje, Georgia.

Statydama rumus, valdžia no
ri išnaikinti laužų kvartalus ir 
neturtingiems žmonėms parū
pinti sanitariškus, gerus butus 
už prieinamą kainą.

Tokie rūmai yra statomi ir 
Chicago je. Westsidėje y ta vy- 
kinimas projektas “Jane Ad- 
dams” modelinių butų. Taylor 
ir Loomis gatvių apielinkčje.

“Mes nenorime dominuptį 
pasaulį” '■*

“Mes nenorime dominuoti * ki
tų Šalių. Mes nenorimo'naujų 
žemes plotų. Mes esame prie
šingi imperializmui. Mes trok
štame, kad pasaulis sumažintų 
apsiginklavimą.

“Mes tikime į demokratiją ir 
laisvę. Mes tiesiame į pasaulį 
gero kaimyno dešinę. Lai tie, 
kurie nori musų draugingumo, 
žiuri mums tiesiai į akis ir pa
ima musų ištiestą ranką”.

'• ■■į.’ . ■ ■ ■

Lankysis vakarinėse valstijose
Jeigu kils naujas karas, ir 

Amerikai reikės pasirinkti ar
ba taiką, ar pelnus, tai 
rika pasirinks taiką”, 
Rooseveltas, kalbėdama 
neitrahftną karo atvėjyje.

Aplankęs Wilkes Barre, Scran- 
toną, Clevelandą, ir eilę kitą 
vietų, Rooseveltas sugrįžo į 
Hyde Park, N. Y., kur pralei
dęs dieną - kitą, grįžo Washihg- 
tonan prisirengti kelionei į va
karines

NAUJIENOS
THK LlTHUAŪ|)

PUBUSHED BY THE LITRU.

SEATTLE, Wašh., rugp. 15 
— Policija suėmė penkis streir 
kierius, kurie pjkietavo laikraš
čio “Post — Iritellingencer” lei
dyklą.

To laikraščio redakcijos dar
bininkai sustreikavo, reikalau
dami geresnių algų, pagerintų 
darbo sąlygų ir unijos pripaži
nimo. Jie turi suorganizavę 
skyrių laikraštihiiikų unijos, 
American Newspapėr Guild. 

•, > ,

“Post Intelligencer” yra 
Hearsto laikraštis. Jo organi
zacijoje tai yra jau antras strei
kas. Pirmasis iškilo, ir dar 
tebevyksta Milwaukee ląikraš- 
tyje, “Wišconsin News”. Ten 
streikas pasižymėjo kraujo 
praliejimu1, įvairiais areštais ir 
teismais.

A

> A.’ ’ • , ■



ėjusios krutinės balsas šnabž

DURYS
JUOKAI

širdyje

tarė M

Tel,

Lauke

KITATAUČIAI

chroniškas ligas

Štai

Phone Yards 11888319 s Lituanica Avėmie
ai jau ir eze

frot .IT97T

e. Canal 6174

5194jo Tel. : 
lez. Tek

sutiks mūšų- sielos.
Jieya liūdnai bučiuoja mal 

dalijančias Margero akis.
—Marger, aŠ? išeinu. .

ero va

ANUOS: 
ryto, nuo 2 iki 4 
o 7 iki 8;30 va|.

Yai;dsr 1|2Q ,
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Akinių Dirbtuve,

IVAĮBl^Ind
yrą kaltinamas nužudęs John Wesley, jo žmoną

Ji niekad, niekad n<į
I ; —Verte

4157 ARCHER AVENUE 
Telefonas’ Virpinta 0036

• Ofiso'vaidilos nuo 2—4. ir nuo
6—8 v. vak. Nedėljoj pagal sutarti

Telęphone: Bpulęvard 2800 
4631 SOUTH ASHLAND * AVENUE 
' Res. 6515 So/ Rockwell,St.

Telcphdne: Republic 9723

DR. A. L MANIKAS 
r rf physician-sOrgeoH r

Office 4070, Archer Avenue
.. Tėl. ;Virginią?lI16. '

Valandos: 1-^-3;. 7—8:30 p, p.
Office &,residęnce 2519, W. 43rd St« 
' ' v Tel.' bafayette 3051 ** ' 
Valandos:’ 9—16 ryto, 5—6 p. p.

Kasdien, išskyrus serędą. 
Sekmadienį susitarus.

šitdiės^ siausmą
^M.Weid

žiuri j duris? 
lauki ko nors?
mano

menesiai.
GrkudenŠis

■i; o vaidmuo sunkiausias!” 
“Taigi, dėl to ir sunkiau 

sias .

Prisimink ir;? 
šią naįrtj, kada

Jię^a-, šypsosi/' •
—Marger, tai 'kadaise buvo
—Jr, buvo,.

nežinau tavo
bet aš—-

Graudensis staiga lenkiasi 
j ją, bet Jie va pašoka ir pa-

tumas vėl i <’■>. : - ' : svajones, 
Nesiižiniai ji’* pasiduoda pr 
eities damai ir Seka paskui ,

matęs gražiu galvijų bandą, 
klausia; “Pasakyk vaikeli, kie- 
do^tiegalvjjąi?”

IŠ RUSIJOS
Gerai lietuviams žįnomas per 35 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir aku^*^ ' v

Gydo štai#;
vyrų, moterų ir vaikų pagal nau
jausius metodus X-Ray ir kitokius 
elektros priętaisųs.

' Ofisas ir Laborątorija:
1034 W. i8th st., netoli. Morgan St.

. Valandos
ibi o *6* t , .....

Tel. Cinai 3110
Rezidenci,

Hyde Park

—Kur tų skubi, mieloji irią- 
no mergaite?;..

—Ak, Mąrgęr, tavo mergaitę 
jau nebe tą,.. Einu naipo.

—Tavo namai čia. Pas ma-

S. c; LACHAVICZ
,42-44 East 108th St. Tek’PųĮlnaąn,1270 arba Gająal 2515
i *4*į*r4—4—f ,A;. 1 *1 *,'? Į1hi.im———— —y ,. n »
* * ’ ■ . ' t ■ > w-. xxr»»> • *■» »•/»•*■ - »*• • r-* * **<

• Baltos durys vis dėlto atsi
veria t Jas atidaro Marger, 
tas pat Marger, kuris pareiš
kė, jog niekuomet daūgidu riė-

r t L J. ZOLP
1646 West 46th Street Phorięs Boulevard 5208-8418

ant stalo stdvi pe- 
kurią Marger įmetė 

Vienas 
atskilęs... 

tuosyk, 1 kai

Nęręįkia, nereikią naujoą 
meiles; Į?

kitą dieną GraucĮęnšis vėl 
svetimas, labai korektingas ir 
dagi šaltas. Tonas — išimti
nai; tarnybinis. Jieva pati sau 
šypsosi. ’* ,

“Taip geriau.”
GYauderišis labai daug dė

mesio kreipia ’ ' 
didelio ūgio ’’ blondinę 
kartkairtėmis jo maldaujantis 
žvilgsnis yra kreipiamas į ją.

Bet Jieva jau ir hebepąstebi 
tų žvilgsnių? '

Ji,s niekad negrįš.”
ij? v>^. Mfejį 
Ar tu vis dar 
— Ne, draugai 

nieko nelaukiu... ir tai 
ne tos durys, kurios kadaise 
nusinešę mano laimę. Aš visai 
nesu nuliūdusį, dgaugaiJAš ir 
juokiuosi ir lin k s mi n u d s i 
drauge su jumis.

Taip, taip, Jięva šypsosi.
—Pradėkime i ‘ Jiųksmintlą. 

Tai vis mano tik kyailas pap
rotys žiūrėti. į. tas 
duris. Noriu 
mas dainas... 
eikime šoktĮį.

—Jieva

ast.ai. Bef 
Hėilšis riė- 
iinę. Štai- 

ga. ji pastebėjo jo akysef kaz? 
kbkį maldavirhą. .los žibęjd 
ir maldavo. Ji' truktelėjo. Pa
našiai juk žiūrėdavo ir Mar? 
ger. JieVa lyg pajuto kažko
kią baimę? Ji’bijosi haujųj gal 
dar kartesnių kančių? Tegiil 
Graudenšis pasilieka jai toks 
pat svetimas, koks dabar yra

A. Montvid, M; D.
West Town State Bank Bldg- 

r 2400, West Madison Street, 
Vai. 1 iki 3 po pietų, 6 iki' fe vak 

Tel. Seeley 7330
Namų telefonas Bjrunswick 9597

r ;■ -n J':™-^'K'MZSJKUDAS_
*718 West 18th Strėetr— ;' Phone Monroe 8877

K. P. GI (JIS
ADVOKATAS

Jtfįesto ofisas—127 N. Dearborn St. 
Kakibi 1431-1434—Tel. Central 4411-2 
Namų ofisas—3323 So. Hąlsted St.

Valandos. vakarais nuo 6'iki 8:30.
Tėl. BdtilėVartT 1310. ' ’ 

Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 
pagal sutarties.

į'mašinistę, ne-
Tik

■ flfersoVta UwanoaaVe.
y r Ofipo; vąiapdos: * '

5 P°.p&ų
7 Iki £ vai. Nedėl‘ -nuo 10 iki 12

> RgŽ.; Telepty>ųe . PLAST A i 2409

Sunkiausias vaidmuo
“žinai mapo žmona šį vaka

rą vaidina-mėgėjų teatre ir ti^- 
ri sunkiausią vaidmenį”.

“Vieni juokai tas jos vaid-
’V„''-.V' j>i> *.’ ’’

Moteriškų, VyfMų, Vaikų ir -visų 
, chropi&klųligy.

Ofisas 6850. Stoiiy, Jsland Avė.
Valandos: 7-4 vai*Wc. Neda

liomis ir šventadieniais 10—12 •

jpkio pasigailėjimo sunaiki
nai musų laimę? Kodėl tu ne
atvykai anksčiąų? Tada, tada 
aš taip tave mylėjau! Ir lau
kiau, laukiau... Dabar — ner-

? Mąrgęr. iš. tolo stebi jos kiek 
palinkusią figūrą. Pas jį gim- 
šta noras šokti į> priekį ir( sa
vą krutinę sulaikyti tą juodą, 
šunkią mašiną, kuri rengiasi 
pusivežtį vienatinę jo mylimą 
moterį. Bet kojose^—švino sun
kumo beviltingumas; jos visai 
atsisako judėti; ; '
į Ir tyliai, tyliai jo daug ken-

btroMETiŽBM’Aa
••A-.-.f X-RAY .u--'.-.' ■ 

ral.: 8:30 iki 8:3Q v, vak. 
TEL.: HARRISON 0751

Ofisas ir
756 West 35th St. 

kampas TTalsted St. 
Valandos: nuo 10—4.nuo 6 iki 8 

Nędėliomis nuo 10 iki 12 vai. dienos

dabartinių jaus
mų, lxet aš—aš tas pat, kas 
buvau ir pirma. Tavo Marger, 
tavo berniukas, kuris žino tik 
vieną—-kad tu vięnatįnė, su
teikusi jam didžiausią laimę.

—-Marger, tai buvo labai se
niai... Kaųi tą bancįajį .atgąiyin- 
Įti praeitį*. ? '

—Ne, tai , buvo kadaise... Q 
dabar aŠ tąrįu eiti.

Mąrgęr nęsųprųntą:
—Nejaugi tu myli ką kitą?
—Ne,‘? MŠirgetį f *a$ nieko ne

myliu. Myliu tįk Savo prisimi
nimus apie buvusią laimę.,. 
Kodėl; tii tada thįp negailes
tingai užtrenkei ' duris? Da
bar... mtis gali rišti tik aistra. 
Q kada jį praeis, tai nieko 
nebepasiliks. TodęJ. aš dabar 
ty . U- ' < ■ I •' ' ‘ ■■ i-/.?
išeisiu.

Jieva, liūdnai šypsodaipasi, 
glosto jo saulės įdegusią ran
ką ir paskui pasuka į keliu
ką, kur kadaise^ jie susitikda
vo, Atgąl. į stot£' '

Čia ji kartą norėjo mirti iš 
laimės jo glėbyje: jai atrodė, 
JDg gyvenimas j ai didesnės 
laimės nebegalės suteikti.

—šis kambarys laukė tavęs, 
Jięvą. Ir .dabar čia vėl jauku, 
vėl dvelkiu žiedų. aromatas, 
norą žydėjimo laikas ir prą-

} GYDYTOJAI IR DANTISTAI.
, Amerikos Uetųvių Dąktąrų

—Pasakyk, Jieva, ar tu žy
dėsi deį .'manęs,?.

—Jaų nuvytę ir tavo Jieva... 
Ne, ne, Marger, n^ębųčįuok-

^Į.ors vėl Ją spaudžia tver
tos rąnkoą, o k.arštos lupos 
deginą jos veidą, bet Širdis jos 
rami. " s>

Ji pati stebisi, kad jaučia 
tik {niiovargį, šąitą indiferen
tiškumą ir..'.’ kažkokį miobo- 
diimą? Viskas at^bdb nereika
linga; Matyti, tada — juocla 
ranka uždarė ne tik duris, bet 
ir jos širdį. Sunaikino meilės 
jausmą. Viskas dingę.

$69.50

FURNITUREęl
2310 West 

Roę?evęlt Road
Tel. Seeley. 8760 ’

Ofiso Tel. Boulevard 5918

. DR. BE^RTASIL

. 75fi.West 35th St 
, Cor. of 35th and Halsted Sts. 
Ofiąų valandos nuo 1-8 ;nuo6:8Q-8:30

šmarkUi' bėga kažkur 
jau ir 'nedidelė stotis, 
eina keliukas.. į Marg
sąrnąiiiį.' “r/

Ten jie buvo laimingi 
savo laimėje: ' -
ras matyti. Marger ..sako:

ZL^ievd? prisiniink Šį ežerą

.’.L.I. . Hiiiiąiii, I. .  ....................... ........................I ■■

Traukinys jau artinasi. Dar 
įkelios minutės, ir jis nusiveš

NartaiClBOS
AMBŪLANCE PATARNAVIMAS D1ENA IR NAKTĮ.

' Turime Koplyčias.Visose Miestų Dalyse.;

| nas jos kūno nervas buvo į- 
kad elgiuosi temptas, ilgėjosi - Margero.

* .. r;— musų Jieva žino: jis niekuomet 
Tu no-: daugiąij, ne^ęatyeis Jos’ baltų 

Gal ‘ būt, durų. !<Po trujilitį ji pradeda

Lafayette 4845
DR; JOHN J. GĄPSIS 
r." ARcfiERrAyjENuK:

— DANTISTAS — 
Valandos nuo 10:0p ryto iki 5:00 
v. vak. ir nuo 7:’O0 iki 9:00 v. vak. 

Ketvirtadieniais pagal sutarimą

nelemtas 
ti, links-

Ar’ dar geriau^— 

kodėl , tavo akys to
kios, liufjnosk^ Tau nųobpdų su 
mumis? , f ■

—Ne, ne, iš kur jus tatai iš- 
traukėtę? ^|an vįsąi nęrą lįųd- 
na. Aš jękio nuobodį|mot ne
jaučiu. Aš labai < linksma,, tik
rai??. įgaliau/ Juk' tąi nėra 
jūsų kaltė.

Jieva stengiasi užsikręsti są- 
vo drauguJfeĮ-.vk 
sas tas linksniumas Jaį.aU?fĮ,Q 
tuščias, nereikalingas. Tiesa,

yiAHA OZOLlįi-'

[linksmą dainą 
ko muzikos ritmą į1' \ *•*<**

* Ii«ai I.ą 1

Prąėio dar, kel 
Jieva ‘p^šteb^' ' l^ad 
į ją kreipia kiaūg . dėmesio. Jis 
vis stengiasi - kalbėti - apie to
kius, reikalus/-J khrie / nieko 
bendro neturi sū jos tarnybos 
pareigomis. . / 1

Vieną va’^aęą, Užtruko

—AŠ grįžau, Jieva
:Bąt Jieva tylt
—Jieva, • pažvelk.

saulę ir malonus vėjas. Kaip 
ir seniau, jieva, eikime drau- 
gę į mano —... tavo namus. 
Jie laukią tavęs, Ilgisi tavęs. 
Kaip ir aš...

bRVAiTUŠHrO^IV 
LIETUVIS ' ‘ ‘ "

Optiometrically Akių; Specialistas.
Palengvins ‘ akių ’ įfempįn'14,*' kUris 

esti', priežastimi galvOs škaudčjiriio, 
svaigimo, akjų aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę.’ Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klai
das. Specialė atyda atkreipiama į 
mokyklos vaikus. Kreivos akys ' ati- 

’fai^oinoš. Valandos niib 10 iki 8 v. 
Nedėlipj pagal sutartį. 
Daugely atšitikiruų akys atitaiso

mos be akiniu. Kainos pigiau 
kaip 'pirmiau.

4712 South Ashland Av.
Pitone BpulęVard T589 J r

A- PETKUS
1410 South 49th ęoųyį.? Cicę^ą j Phone Qicero 2109.

SIPARE 
tr h Įk -M* '*** i' I

Nyki tyla. Rodosi, kad kam- kaip’ migla išsisklaidė tų pir
« < r. *»*- *• * • .4«1 ■ - ’ Iban aptrauk
desįę seŠęjia ________
lestingas Margero balsas,, vkj Relis mėnesius. Tadą kiekyje 
skambėję:

—Aš žinau,
blęgai. Žinėu, 
turėsi Jcehtėti 
kejįąi, turį, išsiskirti 
rėjai mane suristi.
tai darei nesųžįniąį. Ir pražu- j aąyo Judesį Į. pąmjrą}-i< / ' 
dei viską: aš nebegaliu ilgiau [jąpčiąma tik kažlęę^ia tuštų 
kęsti tavo nuolankumo, tavo ma, kur jos nieką? jaįi pąsau 
neįmanomo paKlūspuiįio, Visą’ly^ę nebėgą^ 
tai ne man. Aš norju bųtį lais 
vas. Taip. Laisvas. Nieko dau

DR. G. J. TARULI$
PIRMAS LIETUVIŠKAS ’ 

OSTEOPATHIG PHYSICIAN IR
OBStETRICĮAJl 1

Patarnaują prie gimdyąffij^gydo stai- 
&iąs ir chroniškas ligas, vyrų, mo
terų ,ir vaikų pagal osteopatijos me
todus.; '1 1 . u ! ?kl '; •’‘ ■■ '■

OFISAS: „v 
6331. So. Halsted St.

VALANDOS: nuo 9 v. r;—5 po pietų 
ir nuu 7 iki 9 vai. vakaro.

Tel., ENGLFW()0r) 7151.
Rez; Tek RADCLIFFE 1191.

' ———Marry~• r. .y v • • "

Harry Singer, lauko dąrbininkas, kuris 
dukterį.

Phone Canal - 6122
DR. S: B1E2IS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West22n<i Street

Valandos: nuo 1—3 ir 7—8 
Seredotnis ir nedėl. pagal sutartį 

Rez. 6631 So. California Avenue
• Ry«,ub“c '

Rūpestis
“Na, vaikai, ~ Šiandien šva

riai nusiplaukite rankas, ateis

-TOV?>
______ _____ , i i„ l» — vergia jęs šir- 

giau aš 'netųrju. pąsąkytį. ^Įes'diš. tiipbs 'šypsosi irdainiioją 
turime išsiskirti.____________ [linksmą dainą... O kojos išlai-
. Mąrgęr; nutilo. Jieva su* at
sidėjimu , žiūrį į; jo akią, pas
kui jis Šnabžda:.

■ —Sudiev.' Linkiu tau viso
kuo geriausio.

Ji jaiičia lik, ka^ visam ga
las. Mintys pinasi^ ir ji negali 
tinkamai visUo suprasti? Vie
ną dalyką ji supranta, būtent, 
kad .'viskam' galas. ’ ‘ ■

Tą negailestingą vaizdą jos 
akys mato labai fiiškiai?

0 ten 
leninė, j 
nesurukytą papirosą 
peleninės kraštas 
Tatai atsitiko 
Marger netikėtai ją pabučia
vo... Peleninė stovėjo ant sta
lo krašto... ir — nukrito. Ji 
negalėję atitraukti akių nuo 
suaižė j usios vietos.
. —Marger, nejaugi tu užmir?. 
šai? . y

Jieya iš lėto kelia ranką. Ji 
nori paslėpti savo akių' liūde
sį. Sužibėjo žiedas. Išblįš^ęš 
akmuo sidabriniuose rėmuose.

Tada —jie jautėsi labai ar
timi, neišskiriami!

—Be tavęs ir mėnulis darę
si neįdomus. Tu man reika
linga! Argi aš galiu be tavęs 
gyventi? — tai tarė Magggg 
dovanodamas* jai tą žiedąrr 'p

O dabar... "
—Marger!...
Jis neatsako. Stovi prie lan

go. Akys jo klajoja; Gatvėje 
žiba elektros šviesos. Staiga 
jis atsigręžia. '''/J

-—Linkiu tau viso kuo ge- 
nausio!

Tik keli žingsniai beliko iki 
durų... Jis rietiuieidžją akių 
nųo juodos rankenos, ’ Jis tik 
ir mato tą rankeną ir fiziškai 
jaučia jos kietumu.

Štai Margero ranka siekia 
rankenos. Th ranka, kuri 'mo
kėjo raminti, mokėjo glostyti 
glamonėti. 1 1 1 LJ

Dingo ranka... Ir vėl baltose 
duryse pasiliko tik, rankeną. 
Durys atrodė neįmanomai di
delės. ** --

Pro tas duris išėjo jis, nusi
nešdamas su savim jos meilę, 
jos laimę. Išėję, kad dąųgįau 
jau nebegrįžt/ Jįeya atsike
lia, prieiną prie dury. TyĮiaį 
spaudžią gąly'ąprie , medĮži.o.

*0VlSAb
4729 So. Ashland.-Aye

* 2rT0Čf lufcOB* *
I CHi< OFISO 
Nuo 10 iki 12 
vąl., po pietų d 

vakaro.. Nedėti 
valandai dieną.
, P|iOĮ|ę J1JDWAY 2880.

-'"--t '........ ..

Telefonas. Tardą 0994

10734 S. Mi JĮn A?? j^S^ullman 5703
I - "• -.. ................... ..... . —......         - ■ ■ I—1. f'.''

Aiškus atsakymas
i Pirklys, kaip pąprąstąb a 
žiuog^ žęmaičių kej^, i

ADVOKATAI

4605-07 S, Hermifage,Aveniie Phoneš’ Yards 1^4|-174? 
Brighton Park'Skyrius, 4447 S. Fairfield, Laf. 072/

: LACHA5VJCZ ir SŪNUS ...
2314 Weąt 28rd<Plącę! Phonėš Canąj 2515-^-Cicero 5927

-...t** -1* -----^L-L—....... .L.,,—2—1, m...,., ,'d. .Im ...... iii ihi. —

Laidotuvių Direktoriai

La^ayettę 8572

A; MASALSKIS 
<8307 Lituanica AVenutf '^1: r''’-rPlionė Boulevard 4189

10—12 pietų ir 
:30 vai? vakaro,

os telefonai:
, 5' ar, Central 7464

Phone Boulevard 7042
DR. C. Z. VEZEL’IS 
rcA: 'bENTISTAS-’* ~ 

4645 So. Ashland Ąye.
W 4*>th Štreet’- 1 ’ 

Valandos. nuo 9. iki 8V vakaro..
, Sąrędoj pagal sutarti.^

DR. STRIKOL’IS 
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 4645 SO. ASHLAND 'AVĖ. 
Ofiso vah:^uo 2 ilti 4. ir nuo 6jkį8 

vak. ’Nedėlioj pagal sutarimą.’ '
Ofiso Tėl.:. Boiilevard 782fl

I Pr<.spe?t 1930.,

KL. JURGELIONIS
' APYOKĄTASJ 

Veda byląs visuose teismuose 
Brid&eporto ofisas:

3241 S. Halsted Sti Tel. Calumet 7262
Ofiso vai. diėn.omis nuo 1 iki 5 vai.] 

po piet. Vakarais huo 7 iki 9‘ J 
'5 Rezidencija:

3407 Lowę Avė. Tel,: Yards 2510

JOHSB. borden
LIETUVIS ADVOKATAS 

2201 W. Cermak Road (W. 22 St.) 
Ofiso valaądoš: Kasdien nuo 9 iki 5 
Vakarais: Panedėlio, Serędos ir 

Pėtnyčios 6 iki 9?
Telefonas Canal 1175 

Namai: 6£59 S. Rockwell Street
Telefonas Repubfi^ 9600.,

A. A.SLAKIS 
ADVOKATAS.

111 W. \¥ashington St.
Roorti 737 

Vai. 9 rytę iki 5 vai. vakare.
Ofiso Tel. Central, 4490

Gyv. vieta: 6733 Crandon Avdhue 
namų Tėl.: ~ Hyde1 Park 3395

Exi ra Bargenai
IŠPARDAVIMAS 

REFRIGERATORIŲ

MAiTFRY^
- ?‘W ■ V -rr' % 1., Z. .

Jau. galite, gauti nauja, padidintą ir 
pagerintą

Mrs. Ąnelia K. Jąrusz
- • r J' physical Therapy

and Mįdwife
6630 S. Western

M Avė., 2nd floor
Hemlock 9252

\ Patarnauju prie
gimdymo namuo- 

Įlll^frVse ar ligoninėse, 
(l 11 <)(,u

MF. eleetrie t r e a t-
mer.t ir magne- 

blankets ir U. B I Moterims ir mer- 
^°nis pat a i* i- 
ąjHL-.doyanąi.J.

Kiti Lietuviai Daktarai.
i 4. r. ■ ■ r W ' __ _ - ‘ a

Tel. Boulęvard. 5914 Dieną, ir Naktj 
Ofiso valandos: nuo '2 iki 4,' nuo 7 
iki 8:30 v. Nedėk nuo 10 iki 12 a, m.

1)R.S. .SAIKELIS
GYDYTOJAS IR. CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija.’

32 G S. STATE 
Oppositc II;, v L

p?tari-, masDykai
Vėliausią^ ir geriausias lytinio 
Silpnumo, reumatizmo, inkstų, 
pūslęK ir venerinių ligų gydymas. 
•' Virš 25 metų toj pačioj vietoj. 
Ne 'titidčlidkitė,' ateikftS ' pasitarti 
dykai, neya priedermių,

DR. ROSS HEALTH 
‘ SERVICE AND n 

LABORATORIES 
35 S.- Dearborn St.

CHICAGO, ILL. fc. '
) Celitral
Darbo valandos: Kasdien 10 vai. 

r 7 ryto? iki 5 po Riet,;
Sekmadieni 10 v. r. iki'12 dieną. 
Pirmadienį,’ Trečiadieni ir šešta
dienį nuo 16 V. Tytb' iki 8 v. p. p.

**'
b

' t ■ i ■ * ą<iiį *•v % irr •j 1 t O.y.» t

DR. V, A. ŠIMKUS 
GYDYTOJAS JR CHIRURGAS 

balandos nuo 2 iki 4 ir hup 7 iki I 
vai., Nedėliomis nuo 10 iki 12’ 

3343 Soutji/Hąlsted St*.

m *•

' 'A* , A U
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Guftdmn,Namai

1937 RADIOS
AKORDIONAI

s tas

Chicagos transakcijos

LIETUVOS-AMERIKOS

Termometras

Apie Spulkas

DYKAI

Senos radios išmainomos

Jos.F.Budrik
INCORPORATED

BUDRIK
USB

’RJNE

^ZB.For.be.S

Jack Sharkey, kuris šio menesio 18 d. rungsis su Joe Louis

PETER’PEN

oToę- 
ouis*

Siųskit money orde 
rį arba čekį —

GARS1NKITĖS 
NAUJIENOSE

Visos 1937 metų radios jau 
iškrautos parodai:

NATHANKANTER

ŠIS įdomus termo
metras vienu laiku 
parodo oro stovį pa
gal Lietuvoj ir Ame
rikoj varto j a m u s. 
Tokį termometrą 
jus niekur negalite 
nusipirkti. Jis pada
rytas specialiai pa
gal NAUJIENŲ Už
sakymą. Bet .jus jį 
galite gauti

Pusė miliono išduota 
mažomis paskolomis

Namų Bargenai 
. Naujienose

Lietuvių Skblinimo 
ir Budavojimo 

Draugijos

3417 So. Halsted St.
Tel. Boulevard 4705

tam patartina kreiptis į 
Sko-

NAUJIENOS 
1739 Su. 

Hdated St 
<~htcago

Budriko radio programai 
kas dienų 7 v. vak. Lietuvi
škai: Nedėlioję, Panedėly, 
Ketverge ir Pelnyčio j e.

vice-pirmininkais iš- 
P. Mozgeris iš 

Cicero ir A. Saldųkas iš Brig- 
hton Parko, Chicago.

'nos firmos daviniai. įdomu 
butų patirti, kiek visos firmos 
Chicagoje tolygaus biznio pa
dare.

Lekcijos DYKAI. Išsimokė- 
jimai po $1.00 į savaitę

NOW, 
WHO'S 

OOINIO 
AFTER 
THE 
MAP

KENTUCKY YEARLING
VIENU METU SENUMO.

Buvo atsilankęs iš Amer 
icąn Building and Loan Insti 
tucijos narys 
kuris aiškino prasmę skolh& 
mo ir budavojimo bendrovių 
ir jų ateitį. Pagal jo nurody
mą, ateity spulkos bus vienin
telės įstaigos, kuriose darbi-

mOlD 
STEADY,

Pirkite savo apielinkės 
krautuvėse

Furniture Mart
3347 So. Halsted St

Iš suminėtų čia keleto pla
nų matome, kad spulkos sten
giasi patiekti tinkamiausius 
budus taupymui, savęs per
daug neapsunkinant ir gau
nant progos uždirbti geresnį 
pelną, negu kur kitur.

Kas užtektinai įdomauja 
spulkų veikla ir galimybėmis 
ir nori daugiau patirti apie

U5T MB 
OS>. I NA 

SOO.V I

VIGTOR, RADIONAS
PHILCO,
GEN. ELECTRIC, 
ZENITH, GRUN0W.

pčdap. Savininkas 
pastatyti tris mo- 

krautuves ant to il- 
diržo. Lotas veikiau

kampo 
Western ir North avė. yra sta
tomas siauriausias namas Chi
cagoje. Tas namas turės tik
tai penkias ir pusę pėdas pla
tumo. Ilgio ant Western Avė. 
turės 122 
planuoja 
derniškas 
gio žemės 
šia tapo susiaurintas kai mie- 

platino gatvę ir didesnę 
loto atpirko nuo savinin-

•i
imta

Penktadienio vakare, rugp. 
14 d., lietuviškų spulkų susi
vienijimas turėjo metinį susi
rinkimą Lietuvių Auditorijoj. 
Šio susivienijimo prezidentas 
šiais metais buvo p. Evaldas. 
Pagal susivienijimo tradicijas 
kiekvienais metais pirminin
ko vietą užima pirmas vice
pirmininkas. Todėl automati-

NAUJIENOS
1739 South Halsted Street 

CHICAGO, ILL.

ninkai’ laikys savo sutaupąs, 
ir tik spulkos skolins pinigus 
rnt namų.

Paaiškėjo ,kad Chicagoje 
yra 16 lietuvių spulkų, kurios 
priklauso prie spulkų susivie
nijimo, ir visos gana gerai gy
vuoja. —Spulkininkas.

Siauriausis namas 
ChicagojeVerta pastebėti, kad pasta

ruoju laiku “Naujienose” žy- 
miai pakilo atskirų garsinimų 
įvairių nekilnojamo turto bar- 
gemj skaičius. Ypač šeštadie
nio laidoje. Seniau būdavo 
tiktai keletas panašių garsini
mų, o dabar jau yra virš dve
jų špaltų. Tie garsinimai did
žiumoje yra pačių namų savi
ninkų ir kai-kurių agentų. Pe
reito šeštadienio laidoje did
žiausias bargenų skelbimas 
tilpo p. K. J. Macke-Mačiuko, 
2346 W. 69th St. Pažvelgus 
atidžiai į tai, kas yra garsina
ma, galima surasti kas ko 
ieško. Ūkės, vasarnamiai,* na
mai, bizniavi namai, tavernos, 
bučernės, resyverių bargenai 
ir tt. Kada garsinimų skai
čius kyla. Kartu neatsilieka ir 
kainų pakilimas; tas, žinoma, 
mažina bargenus. Peržvelgus 
skelbimus “Naujienose”, gali
ma sakyti, kad bargenų kol- 
kas dar yra didelis pasirinki
mas.

škai sekančių, metų pirminin
kas tapo A. Sutkus iš Wauke- 
gano spulkos. Sekretorium 
vienbalsiai išrinktas J. P. Var- 
kala, kasierium Kazanauskas 
ir legaliu pataręju adv. K. P. 
Gugis 
rinkti: pirmu

I-4E 
MERMIT 

AND

investinentų ir taupymo bu 
dus
Lietuvių Budavojijno
linimp Bendrovę (Naujienų 
spuiką), Naujienų raštinėje, 
ir čia šios bendrovės sekreto
rius T. Rypkevičia mielai su
teiks reikalingas informacijas. 
Kurie negalite atvykti asme
niškai, rašykite laiškus, o in
formacijos bus suteiktos vi
siems, ypač asmenims iš toli
mesnių kolonijų, kur nesiran
da nė bankų, nė spulkų. Iš 
čia galite gauti pilnas infor
macijas per paštą.

Tūla Chicagos paskolų fir
ma, būtent Miller Mortgage 
Company 'praneša, [kad per 
pastaruosius šešis mėnesius ji 
yra išdavusi mažomis pasko
lomis apie pusę miliono dole
rių. Mažomis paskolomis skai
toma sumos žemiau 10 tūks
tančių dolerių. Tai tiktai vie-

Per savaitę laiko naujų sta
tybai leidimų išduota viso 41; 
bendra suma pinigais siekė 
$520,550. Metai atgal per tą 
pačią savaitę buvo tik 32 lei
dimai ir bendra suma pinigais 
siekė $402,150.

Nekilnojamo ttyto savas
čių persikeitė 904; bendra su
ma pinigais siekė apie 2 mi- 
lionus dolerįų. Morgičių iš
duota viso 578; suma siekė 
virš 3 milionų dolerių. Vald
žios paskolų išduota per tą 
savaitę 138 suma $690,295. 
Paskolos gauta per HOLC.

MAP vjal
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CETTi NC3 
USEO TO -TtųiS 
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Krutinės skaudėjimai greitai 
prašalinami kada užtepsite 
Musterole nėra VIEN TIK 
mostis. Ji prašalina skaus
mus. Jas vartoja milijonai 
žmonių per 25 metus. Jos 
turi stipruma. Rekomenduo
jamos gydytoju, nursiu ir 
vaistininku.

■ VU1% L.I LaJ for Adult. At all Druggists.
Jf'rite for Free Eye Book Murinę Company, Dept. H. S., Chicago

reikalinga jomis domėtis ir 
joms priklausyti. ;šiandie 
kiek panagrinėsime skirtingus 
taupymo budus. ; ‘

Kiekyiėna spūlka turi kelis 
ar net kelioliką skirtingų pla
nų, kad žmogus galėtų, pagal 
savo gyvenimo apystovąs, pa
sirinkti tinkamiausią planą ir 
taupyti užbrėžtam tikslui, 
kaip tai: nuosavam namui į- 
sigyti, išsibaigiančiam morgi- 
čiui atmokėti, < priaugančiai 
šeimai į mokslą leisti, senat
vei skatiką susidėti ir daugy
bei kitokių reikalų. Spulkose 
tie įvairus planai yra vadina
mi Šerais. Jų pamatinė kaina 
$100. Šerų galima užsirašyti 
tiek, kiek šimtų dolerių nori
ma sumokėti į nustatytą laiką 
ir ant kiekvieno Šero galima 
mokėti po 12 su puse, po 25 
ir po 50 centų kas savaitę. 
Juo didesnėmis sumomis Še
rai bus mokami, tuo trumpes
niu laiku jie galima išmokėti. 
Suprantama, kas metas išmo
kėti sumai yra pirskaitomas 
ir spulkos uždirbtas pelnas 
proporcionaliai kitų visų na
rių pelnui.

Turint didesnę sumą atlie
kamų pinigų galima spulkoj 
juos pasidėti vadinamam 
“prepaid’> pelnui, t. y. pa
imant Šerų po $75, kurie daug 
maž į šešius metus priauga 
iki $100. Galima padėti sulig 
“paid up” planu, ir tuomet 
asmuo pasidėjęs kelis šimtus 
dolerių iš karto, metams pasi
baigus gauna palankas, ku
rios dažniausia neša 4 nuo
šimčius arba ir daugiau.

Dabar galima gauti kaimininiam taverne.

MUTUAL LIQUOR CO. 
4707 South Halsted Street
Visi Telefonai VARDO 0801

VIENINTELIS DISTRIBOTORIS

jeigu DABAR 
užsirašysit “Naujie
nas” ant metų ir 
prisiųsit
Chicagoje ..... $.800
Kitur Suv. Valstijo
se ir Kanadoj nupi
ginta kaina .... $5.00

Rašo W. V. M-us
Jau gan plačiai teko kalbė- 
apie spulkų svarbą ir kode!

Night and Morning
Promote a Clean, Healthy Condition
Dėl Akiu suerzintų nuo Saulės, Vėjo, 
arba Dulkių, vartokite keletą lašų Mu
rinę. Jis Atgaivins, Suramins,Pasmagins.

Prieš sezoną kainos 
nupigintos

48 basų akordionai
už ..................... $48.00

80 basų akordionai
už $80.00

120 basų akordionai
už ..................... $99.05

Buy gloves with whot 
it savęs

JKSra reikalo mosdU We ar 
daugiau, kad rauti gera daati 
kolei*. Ueteriae 
didelis tūba* parsiduoda u 
BSe. JI valo ir apsaugo daa- 
tts. Be to gauto rotanpiatl 
M. ni kurtuos galite 
U plrittaaltes ar kr kitia 
Lambert Phamaeal Oo.

(.ISTERINE
TOOTH PAŠTE

DON’T
NEGLECT
A COLD

... ■ i

•
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HAUHEiKįS
The Lithuanian News Pub. Co^ Ine 

1739 Sęata Halated Street 
TeWhon6 CANąl 8$00

Subscription Kates:
>3.00 per year ta Canada 
ėSMper'yėar oufsidd of Chicago 
88.00 per y^eap ta > GŪicago 
Še per topy<

Entered as Second Chm Ifatter 
March 7tK 1914 at tbe Post Offica 
of Chicago, UI. under the act of 
Mireh 3rdt i871F/

Naujienos eina kasdien, iiakiriant 
sekmadierius. Leidžia Naupenq Ban< 
drOTfl, 1738 Ą BČatated St, Cbicafo, 
Dlc Telefonai Gandi IMO. "
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Trockio sąmokslas”

M

==s?aą !TWĮT.W

Sovietų valdžia suėmė 16 žmonių, tariamų, ęx-kopii- 
saro Trockio šalininkų, kuriuos ji kaltina, dąriųs įmo
ksią priėš valdžią. Anot Maskvoa ikh sąųiųkr
slininkai buvę kartu, šu Kamenevu ir Zinoyjęyu įyėlti 
Kiroyo nužudyme 1934 m. Kamenevas ir Zinovjevas 
dabar atlieka 10 metų kalėjimo bausmę. už tą teroro ak
tą (nors valdžia niekuomet neįrodė, kad: juodu.koHiu 
ųęrs budu dalyvavo pasikėsinime prieš Kirovą).

Komunistų partijos centraĮinis organas, sako, kad; 
Trockis, kuris dabar gyvena ištremtas Norvegijoje, n|?

. V. Olbergą| 
Kj Bermąn-Jurij, Fritzą Davidą, M; Lųrje.ir N. Lurję 
— Sovietų Sąjungoj ir įsakė jiems kartu su kitais tro<* 
kininicais organizuoti sąmokslus prieš sovietų vadų gy
vastis. Pirmiausia jię turėję nužudyti diktatorių Stalif

Sovietų žvalgyba tuos “agentus’" suareštavo. Ji suę-i 
mė taip pat Evdokimovą, prof; Smirnovą, T. Baka: 
jevą, S. Mirašfcovskį, H. Ręingoldą, R. Piketą, V. Ter* 
govanianą, E. Dreiclerį ir. E. Golzmaną.

Atrodo, kąd tai žvalgybos sufabrikuota sensacija* 
nes vargiai galima tikėtį, kad Trockis, gyvendamas u?j 
sięnyje, organizuotų tokius teroristinius sąmokslus prieš, 
atskįrųą sovietų valdžios žmones. Nepanašu-taip pa^ 
kad tokiuose sąmoksluose dalyvautu profr Smirnovas 
arbar senas bolševikų veikėjas Evdokimovas.

Par . keistesnė darosi ta( visa istorija; 'kuomet skaį-r 
tai “Praydosį,, insinuacijas, Ikad. Trockis ir kiti “sąmokš-r 
lĮninkai” nuolatos palaikę ryšius su Vokietijos slaptąją 
policija ir kooperavę su>jax planuodami, spvię,tų, lyderių 
žųdymįus- Mes niekuomet nebuvome aukštos nuomonės: 
apie Trockio # “revoliucingumą”, bet sakyt, kad jisai vęi-f 
kia kartų su Hitlerio šnipais, tai jau perdaug.

Tačiau matyt, kad Stalino diktatūra ko nors, nusi
gando, jeigu jį staigiai pradėjo daryti masinius areštus 
tąrpe opozicijos šalininkų. Gal būt, kad Rusijos darbi-? 
ninkai,: nusivylę valdžios pažadais duoti kraštui. “demb-j 
kratjškiaųsią” konstituciją, ėmė. nerimauti ir valdžią 
sųmąhė nusikratyti opozicininkų, kad jie kartais neįgy? 
tiį įtako? masėse. ;

Diktatūra, matyt, vistiek ne tokia jau gera ir tviy-, 
tą valdžios forma, kaip įsivaizduoją jos garbintojąį K6? 
ddl dęmokrątiskose šalyse valdžios šulai nebijo, kad. jų 
oponentai juos žudys?

Rusijoje Stalinas turi savo rankose; visą galią: ąe* 
tik armiją, policiją ir visą valstybės aparatą, bet irį 
pramonę, finansus, spaudą, radio.fr t. t O betgi jisąi 
dreba prieš emigrantą, kuris seniai tapo išguitas iš so-i 
viętų žęraės,. ir. jo neskaitlingus pasekėjus !

Kai šį pavasarį Maskva paskelbė; kad Rusija netru
kus sBsiiaūks naujos konstitucijos, užtikrinančios žmo
nėms visokias pilietines teises, tai daugeU& mąpė, jęgei 
Sovietų Sąjunga, jau žengia į laisvės. if? dęjąOkr^tybės 
erą. Bet pąsirodo,. kąd, bolševikų kąyąly^tęją vėli prasi
deda nauja; valdžios teroro banga.

seniai pasiuntė penkis savo “agentus”

Tarptautinė sporto Olympijada šiemet yra laikoma 
Vokietijoje. Daugelyje šalių viešoji opinija buvo tam 
priešinga, kadangi; šių dienų Vokietijos valdžia sportą 
pavertė,.savo proęaganęlos įrankiu.

Bet,klausimas^ ar tie, pasaulio, sportininkų kontes- 
tai iš; visą pasiekią tą.. tikslą,- kurį turėjo • gaivoje tarp
tautinės Olympijądos steigėjai?

Prieš 7Jmętus, kar Vokietija,dar buvo; dem,okratinė 
respubliką, Berlyno universitetas pakvietė garsųjį ang- 
liį rašytoją H.. G. Wells, kad jisai pakalbėtu-aįpie pasau
lio talką. Jisai tenai skaitė tąja tema referatą iy tarp 
ko kita palietė, Olympiškų Žaidimų klausimą, tardamas:

“Ųžpot pavirtę savo rųšies visų tautų meilės 
puota, šitie suvažiavimai, su jų tautinių emblemų 
parpdavįmu? ir, tautinio paRyyiškumo demonstravi
mų, atrodą, tik dar labiau aštrina piktą, patriotiz
mą taip dalyviuose, kaip ir žiūrovuose. Jie- yra pe
riodiškai pasikartojanti demonstracija to, kad yra
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Chlcagofo

4.00 
i_____ ___  2.00

a l»50 
. .75

M 35.00
_ 2.75
__ 1.50

£0 0
— .75

4,‘b • » *

i
į £W^meta ------- -----------

Trims mfiaėsiėmi____
Vienam

Chicagoj per. iineMotojua:
Vieną kopiją .. 8c

1 Savaitei—___J.?7^—'18c
Mėnesiui ......................    75c

Suvienytose Vabtijose^ ne/ Chlcagoj,
L. ’ „ ■

Metama __ __
riisei metų
Trims mėnesiams -
Dviem
Vienam mėUes
UetuveąĖ,^

Metams___ ....
Pusei metų
Trims i " ‘
Pinigus

Orderiu

Ir/

&00
*■

' NAUJIENOS, ChleagO, J®.

vįsąi nesveikas ir kenksmingas dalykas tarptautinė 
idėja, Kaipo skirtingą kdsmo’ppliti^kpA
Jiė skatina. pn&

' /■' ' . y * .•

Tęs Olympijados, iš: tiesų, greičiau aštriną, nęgu 
velnina tautinius, jausmus žmonėse. O, pasaulyje, šian

die kaip tik ir yra tiek daug nesutikimo dėl to, kad 
kiėkviena tautai *0* Ufttaš ir jos
tarp savęs kovoja, užuot bandžiusios kooperuęti.

KAS IR ra
KALĖJIMUOSE IR SIBIRE “

Jugoslavas - Komunistas Čiligą Paduoda 
Sąrašą Rusijos Kalinių Ir Tremtinių

1 '1     . i '   I r,N >

t. i - n x.»’ > J. •
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Atkalėjęs čiliga pereitais metais -pąįl
, kalėjimuose sėdi 4Au& žymių, zj

L užsieni;

Mės dažnai matome spaudoje 
žinių apie fašistinių ir pusfa- 
Šistinių šalių, kalėjimuose ir( 
koncentracijos stovyklose, kan-; 
lipamus politinius kalinius, 
kaip tai Lietuvoje, Vokietijoje, 
Italijoj e ir kitose šalyse.
? Tiems aprašymams paŠven- 
čjama čieli puslapiai, ypač ko-; 
įųunistinėj spaudoj. Už tokius 
Aprašymus: reikia atiduoti kre
ntąs, ' Prie progos mes nurimę 
patiekti platesnį sąnašą polįti- 
pių kalinių, kurie yra kankįna- 
įni Sovietų Sujungęs kąlėjįmųd-. 
'fe--
| Iminėtų kalinių, sąrašą, pra
vardės iri kur; jįę randari pą- 
įįuoda buvęs Jugoslavijos poli-; 
tįnio biuro komunistų partijos 
narys, Antanas. Čiliga, Dirbęs 
Maskvoje, kominterne, tris? ir į 
pusę metų, 1930 m. jis tapo 
Arėštųotąs kąipę trpekistąs.; 5%

Jįs praleido ŠęVĮętų kal$- 
5imuose ir trėmipie, i^ kur pįa-. 
^ėgo 4 j užrubęžį tik 1935 .rth pą- 
b(ajgoj.;

Į " h
. Trys Jųgpsląvų. kopiunįstų 

ligos draugai ir pp šiai dienai 
pasiliko, Sovietų. kalėjime. Trys 
Vengrijos kpjąupjstaį^vądaį ta
pę. nąkivięstį Mąskyoą išaiškin
ti skirtumus tarp, jų ir ■ Bela- 
Kųnę. Išaiškinimas baigėsi tuo, 
kąd; tie vengrai tapo areštuoti 
ir išsiųsti Verchne, Uralskan, 
įzoliatorin. Ten ir dabąr randa
si.
’ Trockistai Diingelštedt, Kra- 
skin, Slitinskyj yra, Solovečko 
salose; Enukidze, BelOv, Boiko, 
Yeht-Pečiorske; iš vidurinės 
Azijos visa Trockis tų kolonija 
tąpą perkeltą į koncęntrąęįjos 
stovyklas, didžioji dalis 5 me
tams. Smirnov jaunasis ir Sli- 
pięj^yį, demokratinio, nusistaty- 
ąioį; kpnpeątraci j oš logeriųoąę, 
garinsite; ten randasi ir 'įžy
mius anarchistai. Sąndoipirskis. 

į Sędį Zinoyjeyąs> K^taeneVa^
; Verchne-YralškOih izbliatore 
randasi: Ziąpvjeyąsį Kamene- 
yąs, Kukliu, Zalutskyj, Smilga, 
opozicionierius šlepnikpvas, ser
gantis ir, apkurtęs,. MędYedev, 
Beiąo^rątĮnio,, nuąistątym,o į; Ti- 
mofej Sąpraftow (sunkiai šeri 
įą) , vadovavęs spalio m, reypr 
lijuęijaį, Maskvoj, prie Lęąįąo 
bUyęs. ceptro pildančio; komite- 
;p sekreterius,

Zinovjevas, atsivežęs glėbį 
knygų, studijuoja fašizmą., Ka- 
menevag skelbiasi 98.5% sutin
kąs su generaline linija. Yra 
ten,, ir dailininkas., Rozenbeld. 
Viso 36 žmones, nuteisti nuo 
5, iki 10 metų.

Tarįi jų randasi ir Kąmener 
vo brolis^ Kamenevas sėdi ben
droj kameroj su 12 nuteistųjų 
Nd., 57, trečiaip aukšte. Sėdį 
buvęs darbųptojaą. Kariškoj 
Akademijoj, Volkštęin, kuris* 
Jaroslavo izolįatoryj jau prabu
vo,5 metus; 20J dešiniųjų opo? 
žicionięrių: Clėpkov, Astroy, 
Rintin ir kiti. Randasi keletas 
anarchistų. (Barmaš), sbcialre- 
vpliucioniefių, zionistų, sociaį- 
dempkratų, 50 trockistų. Viso 
arti 200 politinių kalinių*;

čeliabinsko^Jaroslavsko ir 
Suzdaliaus izoliatoriuose ran-

dąsį. šie politiniai kaliniai: B.;
Smirnovas, kuris atbuvo 5 

metus ir. pusę mėnesio pralei-. 
dęs. laisvėj, vėl gąyo 5 m.; Va
ja Vyjavič; buvęs sekretorius 
Jaunųjų Komunisitų Internacio
nalo (Jo pati Budinskaja ran
dasi VerChne-Yralske sykiu su 
sešere Unšluhta).

Minusinske randasi Kasiop, 
Magid, Dorojenko, s-d. Jakub- 
son ir kiti.- Enisėiske-P. Paper- 
meister, Balmašev, Gral, Du- 
benbaųpn Kolomenko. Socialde
mokratai; K. J. Cedcrbąum, 
Mark Levin, Eva .Losmąn; kai- 
rieji sočialrevoliucionieriai: bro
lis sų sęsere Lustinij; zjopistai 
Bernštęip, Ęogąp; sesuo Med
vedevą ir: daugelis Leningra
diečių. •

Sibire - daug lęįKingraUIęčių
1935 m. vasarą, Sibire buvo 

labai d^ųg leningradiečių. Juos 
vežė pilnais traukiniais. Vežė 
šeimynas, — vaidus, tėvus 
Daugėlį; siuntė ; įpasius Šiau
rius; OdborskĮą, Vorilską, Ver- 
Chojapską* TųrUębąnių. iy ki
tur. Iš Leningrado buvo išsių
stos kelios dešimtys tukstan 
Iių žmonių. Išsifek^ buvo,.' ir, 
•rupė moterų, kai)) tai: Zinov- 
evo sesuo, sušaudyto šacko 
tašlė, Kuklino sesuo ir kįto^r.

Ęniseiske1 buvo areštuota, gru
pė opozicininkų 0 — DaVįdoy, 
Boiko, B. L. Maksimo.v ir, kai 
kurie zinovječįąi.
j čiliga r$Įo, kad Mąskvpje, 
kartą buvusį areštuotą gr^pė 
duonkepių, prikląusan,čįų
i ihosindikalistams. Areštavę
tuos duonkepius? už tąį, kąčlj jie, 
išleido lapelius ręik,aląuUąmi (bh 
dėsnio atlyginjipo.
Į čeliabinsko kąįėj im.e čiligą. 

[sutiko šiuoą sori^etabkrątų^I 
įzrail SolombPO.Vič Ikubsphų,. 
Kseniją Sergeevną Ęupriano. 
vą, Ivan Girigorjevic BęžkOVr 
iškį, David žmud,; Esbįr, Mąr; 
kovną Leviną, Olgą AsplS< Do
rą Diamantšteiną, Iliją Šoko- 
lovskį ir kėlis jaunus.socialde
mokratus. Pastarieji buvo; kąj- 
tinami tuo, kad skaitė Patyr 
tžiu j e leidžiamą socialdepjokrątų 
'organą, Socialističeskij Vjęstįv 
pik, ir materiališkai rėmę, so.- 
cialdemokratus tremtinius, gy
venančius šiaurinėje Sibiro dą-‘ 
lyje, — Nąrime, iy kįtųr- Vi
siems jiems bųyp., paskirta sė
dėti trejus metus kalėjime.

Rozkovskis tarnavo armijoje 
Ir dalyvavo pilietiniame kare 
iki 1921 m. žinoma, jis tarna
vo raudonojoje armijoje. Bern- 
šteinas ir Pfefermacheras taip
gi dalyvavo piliečių kare ir, už 
pasižymėjimą, gavo raudoną 
sios vėliavos ženklą.
Per metus dii kartus duodama 

balta’ duOna
- 1 •. . • v * * \ * S-

Čeliabinsko kalėjime jaunąs 
anarchistas Sergęi Tųžilkin sę 
di jau .penktus metus. Sėdi ten 
gruzinas socialdemokratas Pa 
chašyilij, 'Oašnal^uti^has ir ki 
|L Verchųe-Uralsko kalėjiųie 
yra apie 150 trockįstų. Kali
niams du; kartus per ipę^ 
duodama po gabalą baltos duo
noj, — gegužės 1 d. ir lapkri 
Čio7d.

Socialdemokratas Cederbąumr 
buvęs Plečhariavb sekretorius,

Komko-

Marijų

ir. grupė iš penkiolikos < sočiai-, 
demokratų leidžia ranka rašy-* 
tą, žurnalą.

Uralske yra socialdemokratų 
biuro įžymiausi: veikėjai; kurie 
laikomi aštrioje, izoliacijoje, 
Štai jų vardai L Gromdv, Su* 
chanoV/ Ikov, šer; Ginsburg, 
Bubin ir kiti. Viso 10 žmonių. 
Jų tarpe yra ir Bazarovas, kŪ 
ris į rusų kalbą išvertė Mark
so “Kapitalą”;

Uralo izoliatoriuje yra šie 
kairieji sociąlrevoliucionieriąi: 
Samochvalov, Luzina su bro
liu; Archangelske — Komko- 
v&š, kuris dirbo su' bolševikais 
koalicijoje; Ufoje 
Spiridonbya. / 
f Jdięste Almą-Altą yrą sočiai? 
revoliucionieriuj Gqc, ariarchis? 
taį Tųžilkin, Sipinįov, ir. buvęs 
iomso'moięąs, iįubimov*

Susisiekimas
■ ■ ■ ,

Susisiekimas su Sibiro , šiau-. 
rinemls dalimis yra tiesiog, nę- 
įmanomas. Tokiu bu’du tremti
niai; faktiškai. ųuq vįso; p,asau 
lio. yra. ątskiįrti.

Vadinamajame izplįąto.riųje 
gyvenimas yra tiek; nepakep 
čiamas, jog kaliniai nešibijo 
mirties. Pavyzdžiui,- nuo 1928 
m. iki 193į4 įvyko penki badą .•

Įvifflfi, stffiįUftL. Dėlei, tp, mirtin: 
gūmas neįmanomai padidėjo. 
Ypač tas mirtingumas buvo d‘. - 
delis; tarp anarchistų. Įdomuo 
faktas yrą tas, jog. tie anar
chistai tai daugiausiai buvę ko 
niūnistai. Izoliuoti komunistei 
iš 180 žmonių suskilo į grupes 
grupelės.

I^ayoąu^; rijikę nuo gatvių

Opozicinis komunistas čiligū 
tvirtina, kad 1932-1933 m. Eni- 
seiske gatyčsą mirdavo žmonė* 
dėl bado it šalčio. Esą, kiek
vieną rytą milicija surinkdavo 
iš gatvių mirusių žmonių- la
vonus.

Sako jis, kad sovietų valdžia 
areštavusi 50 lenkų komunis
tę. Jie buvę sušaudyti kaip 
Lenkijos Šnipai. Tarp jų bu
vęs iri vieųas Lenkijos seimo 
narys.

Šiuos faktus apie politinius 
kalinius paduoda ne koks, fa 
Šištas, bet jugoslavas kotattnis- 
tas, k Oris Maskvoje išgyvenę 
pusketvirtus metus ir dirbo ko
munistiškame internacionale. 
Pravartu dar ip tai pažymą 
ti; jog čiligos paduodami fak
tai buvp; skelbiami rpsų soęial- 
demokratų partijos oyganę.

— Marksistas^
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BEREIKALINGAI PYKSTA
Tautininkų laikraščiai despe. 

ratiškai puola socialistus už tai, 
kad “Naujienose” ir “Keleivy- 
jė” kaikurie SLA. nariai drį
sta tarti teisybės žodį Vitai- 
čiui, už jo netaktingą elgesį ii 
silpną “Tėvynės” t vedimą. Jie’ 
vieton tas teisingas pastabas 
imti domėn ir iš jų pasimo
kinti, atsako plūdimais, o p. 
Vitaitį mėginą padaryti tartu
mei. kankinio

GąHfy, kad? elfe metų gyve- 
nimąs tautininkus nei kiek ne- 
pąiąokiįną. Kurioms tik organi 
žarijomsjie vadovavo, tos vi
sos organjZąrijosžlugo, Kurie 
jaįkraščiai buvo jų, vądoyybė- 
j e, viepi žluigo, o kiti mizernai 
;yoss gyvybę palaiko. Jų. lajlk- 
faščiais visuomenė neį^ępiauja 
todėl,; kad j ie„ vedami negyvo, 
j e dvasioj e, išimtinai, užkemša
mi Lietuvos laikraščių iškąri 
p.ęmjs, o labiausiai tokiais straj- 
psniais, kurie liečia Lietuvos 
pkid. klausimus. ir Amerikos 
Įietuviams; neįdomus.
i' Vitaitis taipgi į tokią mizer- 
nįšką padėtį pasfatė ir “Tė
vynę”. Kaipo pavyzdį paimki* 
ine kad ir “Tėvynės” Nė. 3% 
Patikrinkite j į nuo pirmo, iki 
aštunto, puslapio ir pažiūrėki
te, kiek jus rasite redaktoriaus 
triūso laikraščio gyvumui. Pus
lapyje, pirmame randame 12 ži 
riųčių iškerptų iš Lietuvos laik
raščių ir; tris visosvietines. Pus
lapyje antrame, apart trijų re
dakcijos; straipsnelių, kurių vie 
has pašvęstas kolionems, dar 
įdėtas ilgas straipsnis apie 
Lietuvos ūkio pramonę, apie 
kiaules, avis, raguočius ir gy> 
vulių hipnotizmą. Na, ir kokis 
čiaJSLAi nariams gali:būti įdo
mumas skaityti apie Lietuvos 
kiaules ir kitus gyvulius?

Puslapyje trečiame randame 
.pėt dvi ’ plačias skiltis pašvęs
tas Lietuvos. knygų leidėjų 
skelbimui, kuris neapmokamas, 
ilgas straipsnis, iškarpa iŠ “Lie
tuvos Ūkininkė” apie spalvuo
tas tautai ir taipgi iškarpa iš 
Lietuvos laikraščio apie lietu
višką tautą senovėje1.

Puslapis ketvirtas užpildytas 
buvusio SLAs Seimą protokolų; 
Puslapiai 5, 6 ir vėik; 7 užpil
dyti SLA. pirmo bertainip at 
skaita. Puslapyje 8 telpa ke 
lips žinutės iš Amerikos lietu
vių gyvenimo.*

Visi, žinome, kad t dabar ei
na SLA. Auksinio-• Jubiliejaus 
Vajus. Taipgi rengiamas spau- 
dbn SLA? Jubiliejinis Albumas*

Vieton dėti straipsnius 4 apie 
Lietuvės kiaules ir kitus gy
vulius; vieton dėti nemokamą 
skelbimą Lietuvos knygų lei
dėjų, kodėl ponas redaktorius 
Vitaitis negalėjo. pasirūpinti ii 
parašyti, straipsnius apię. orga
nizacijos reikalus; apie kon
kurso eigą i? jubiliejinio albu
mo reikalus?

Jeigu . organizacijos sekreto
rius; organizacijos reikalais už 
piljde 4 puslapius, tąjį poną# 
redąktorius visai be. jokiu ».W. 
vargio kitus keturis savaitinio; 
laikraščio puslapius galėjo už* 
pildyti gyvais, apdirbtais straip
sniais, kuriė? bųtų; naudingi or
ganizacijai ir nariuose palaiky
tų į gyvą veikimą.. Ar tai • neap 
ąilėidimąs orgaį^aęijos darr 
buose? Ar; tai /nę tinginystė?

Ponas Vitaitis privalai; nepa
miršti,; kad; SLA< nariai ir or- 
gąnizątoriai dįrbįą\ri0 tik, negau^ 
darni j okio atlyginimo už, j ų 

betj dąri dąžnąiįšąyo pri- 
dčdąmi,. o( tu dĮ^bį i už algą^ ku
rią imdamas ir priyąlai orga- 
bizaęijos ręikąlupse tarnauti, 
j Oš darbų eigą rūpintis. Jeigu 
kuris SLA. veįkėjąs ir organe 
bendradarbis parašo straipsne
lį į i J’l įterpdąmąS vieną kitą 
tąų nėpątinkatną. šakinį, pri
pažink; jam žodžiu laisvę.. Nę-\ 
esi karūnąvotąs ir tiiomi ka- 
runęs; nųų, tąvę galvos nęnUn 
imj.. Negaišk laįko dėjimui ; il
gų, prierašų prie tų strdipsnė: 
liųį bet. vieton tos tuščioj ir 
silpnos polemikos, parašyk ką; 
nors gyvo ir naudingo organi
zacijoj reikaluose, SLA. nariai 
tau už tai bus dėkingi ir ati
duos kreditą.

Padaryk “Tėvynę” gyvą ir 
atsakančią organizacijos darbų 
eigoje1. Jeigu esi atbukęs ar nu 
vargęs, kviesk talkon numato
mus asmenis, kurie gali para
šyti ir parašys, tik paprašyk 

kuriomis temomis raštus pa
geidauji, jų turėsi pakankamai. 
Pasistenk paliuosuėti organą 
hųo neįdomių ilgų straipsnių, 
iškirptu iš; Lietuvos laikraščių 
apie . Lietuvos ūkio klausimus, 
kurie, tik. Lietuvoje gyvenan
tiems žmonėms yra reikalingi 
ir įdomus.

žinau, kąd p. Vitaitis visas 
jam, padarytas pastabas sutin* 
ka piktai, tad nesistebėsiu, kad 
ir šias mano pastabas piktai 
sutiks. Bet jos yra teisingos h 
su jomis sutiks didelė didžiu
ma SLA.’ narių. Taipgi žinau,
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kad. ir. kiti tautininku, laikraš
čiai su’šuks, kad tomis pasta
bomis yra puolamas p. Vitai? 
tis; Tai bus bereikąlingas> neri 
vuotumas. Aš. neturėjau it ne* 
turiu jokio tikslo prie p. Vi- 
taičio. kabinėtis, tik noriu, vie
ną kartų ant visados, šias pa
stabas j padarydamas^ atkreipti 
jo domę f tuos silpnumus, ku
rie iš jb matėsi ir’kurie labai 
nenaudingi musų organizacijai. 
Jeigu ešame idėjiniai žmones, 
pasiskirstę į politines grupes, 
tai višgi žiūrėkime, kad ir idė
jos draugas pastatytas atsako- 
mingame darbe, savas pareigas 
eitų tinkamai ir organizacijai 
naudingai.

Niekas nėra priešingu, jeigu 
“Tėvynėje” tilps vienas kitas, 
kad iri' iš Lietuvos laikraščių 
iškirpta^ Straipsnelis Lietuvos 
ekonominiais bei politiniais 
klausimais/ jeigu tie straipsnį 
Hat kaipo savaitiniame laikraš
tyje. bus neilgi, arba iš jų tam 
tikros , ištraukos paimtos^ Bet 
tokierųs straipsniams turi bū
ti; vięta tik tada, kada lieka 
nuo būtinų orgąnizącijjps rei- 
kalų, Bet jeigu opiausi orgą 
nizacijos. reikalai pamiršti,, ypa
tingai dabar dyiejų svarbių 
darbų v eigos. momentu, o orga
nas. tartum tik< pripuolamai už/ 
kimštas nenaudingoms iškair 
poms, tai. jau daugiau negu 
peiktina-

SLA.. Narys.

žmonės augą, aukštesni, 
bet laibesni-

•> """""

žmonių ūgis dįdčja; mįesta 
gyventojąį. apskritai imant, yra, 
aukštesni už kaimo, gyvento- 
jusT; žmonės, kurie, gyvena šiau
rėje, yrą, aukštesni už tuos, 
kujrje, gyvena t pįetųose.

Tokaos išvados buyp prieitos,; 
kaip “British Mėdįcal Joųrnąl” 
rašo? ištyrus visos , eiles metų 
žmonių ūgio statistiką. Dauge
lyje kraštų konstatuota, kad 
šių dįęnų vaįkai ūgio atžvib* 
gta-; nėta atsiliko nuo pri^ška- 
rįnių j vaikų. Ne gana to,; net 
pastebima. tam tikrą. tendenci j a 

; ūgiui didėti.
! Naujokų matavimai, Noryegi 
joj, Švedijoje,. Papijoje, , Olan
dijoje, Šveicarijoje, it; Italijoje 
keliolikos metųdąj.l«)tąjtpyj^ ro
dę, kad naujokų ūgis, vidutiniš
kai imant,; yra; padidėjęs. Mata
vimai Vokietijos mįestčęse ro
do; kad; mokyklinių vaikų ne 
tik. ūgis, bet ir- svoris yra pa- 
(lidėję.

Net Japonijoje studentų į ma
tavimai rodo, kad ugiS yrą pa
didėjęs, ir Amerikoje peri pas
kutinius, 80 metų ? ūgis yta; pa
didėjęs,

Be ię,, įžymus anglų meidici • 
nos žurnalas konstatuoja, kad 
paskutiniais metais žmbnės, yra 
pradėję eiti laibyn. Ta ten- 
deheija pastebima s net ir Vo
kietijoje. Tai, greičiausiai, 
yra dietos, sporto, gimnastikos 
irįtt< įtakos dėka.

JUOKAI:
Nejausmingas

• “Sūneli, nekliudyk mums su 
mamyte pinti atsiminimų vai
niką?”

“Bet tu, tėte, žadėjai pirma 
man šiaudinę kepuraitę nupin
ti!”-

............. T* 1 . T! 1 111 \

Išsisuku

“Tavo rankos vėl, Jonuk, 
nešvarios. Tu» su tokiomis ne
gali eiti valgyti”.

'“Bet, mamyte; kitokių ’ netu
riu!” ■ > '

Prietaringas vyras

“Argi tamsta, šiandien,< penk- 
tf$įtenį, eisi meškerioti. Juk 
tamsta laįkąį, penktadienį ne 
laiminga diena?”

i “Taigi, aš Ir menų, kažkaip 
tik žuviai bųą nęĮaiminga die
na”. r, \

radio.fr
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utinės- opozicijos, WnpK.
Dabartiniu laiku Chicagoj 

vieši J< V. Stiląoųąs. Ta pro
ga komunistinė opozicija arba 
skloka surengė vakariene pra
ėjusį penktadienį- rugpiučio 14 
d., Lietuvių Auditorijoj.

Svečių vakarienėj dalyvavo 
apie 100. Dėl karšto oro sve
čiai : rinkosi povai, todėl ir va
karienę prasidėjo jau po 10 
valandos.

Valgiai buvo pagaminti ska- 
niaį. Programų atidarė Ęrap(c- 
kus ir. perstatė vedėją Tho-

Pilniausia pakviesta kalbėti 
P. Grigaitis, paskui Dr. Dundu
lis, Dr. Montvidas, Dr. Graiču- 
nąs ir keletas kitų. Paskutinis 
kalbėjo J. V. Sitlsonas.

Grigaitis savo kalboj prisi
minė . tuos laikus, kada Stilso
nas buvo atvykęs į Chicagą 
specialiai kovętį su Naujieno
mis. Dabar skirtumai ir gin
čai sumažėjo^ Sklokininkai 
pirmieji pradėjo kovoti už to- J » * * . • 1 t • I t ’
leranciją komunistų partijoj ir 
atsistojo opozicijoj prieš dikta
toriškų Stalino , poziciją Rusi
joj. Jie dabar pripažįstą, kad 
ir už demokratiją reikia kovo
ti. Todėl socialistai beveik vi- •i • •suose klausimuose gali veikti su 
jais bendrai.

J. V. Štįlsonąs, kurio vardu 
vakarienė. tapę surengtą, la
biausia kalbėjo klausimu, kodėl 
skloka atskilę.

Jisai nurodė trečio periodo 
teoriją. Pagal tą teoriją ka
pitalizmą^ baigiąs atgyventi sąr 
vo dienas, tik,, reikią, sunaikinti 
visas nekomunistiškas organi
zacijas, klausyti Maskvos įsa
kymų, o revoliucija ateis.

Skloka arba komunistinė opo-

ę. - į w ; ■ 4«r .

zicija šią teoriją atmetė, pasė
koj įvykę s]ki)įniąs.

Neseniai komunistai pakeitė 
savo taktikų. Klausimas:: ko
dėl neįvyko sklokos ir komunk 
stų pozicijos vienybę, '^urįą 
komunistų centro biurai PM 
siūlė? ■’

Atsakymas: todėl, kad tas 
pasiūlymas buvo tik manevras 
opozicijai sugriauti. Komunis
tų vadai nesiūlė vienybės tarp
tautiniam opozicijos centrui. 
Jie mėgino tik opozicijos lietu
vius pasigauti, norėjo LDL-. na
rius suvaryti į: ALDLIJ.

Siūlydami neva vienytis ko
munistų vadai pastatė opozici
jai ultimatumą, kad ji be jokių 
rezervacijų priimtų 7 kongreso 
nutarimu^. Tačiau kįt’ępis 
žmonėms stojantiems į ALDLD., 
lyekuomė.t tų sįlygų nestatė,

Stilsonas sako, jei centro biu
ras tikraį butų noręjęs vieny
bės, tai t butų, pasiūlęs, opozicijai 
tam tikras sųlygas apsvarstyti 
ir žiūrėti, ar galima susitarti. 
Tačiau tartis komunistai neno
rėję. Jie pastatę ullfimątuiną, 
Reiškia, ir toliau jie norėjo 
(fijktupti.

Atsakydamas į Grigaičio kal
bą, Štilsbrias pasakę, kad ir jis 
sutinka, jogei Rusijos valdžia 
neprivalo terorizuoti socialis
tus ir kitų srovių revoliucio
nierius. Jisai pareiškė: yra 
netik kvaila, bet ir kriminališ- 
kas n usidė j imas ' laikytį kalė j i- 
muose socialdemokratus ir so
ti. .. •• ■■ . ' ' .

cialistus reyolįucięnieriųs..
Bet, sako Stiląonąs, S^aįiųo, 

valdžia laiko kalėjimuose ir 
sklpkininkųs. Apie 5QQ. Troc
kio pasekėjų dabar randasi ka
lėjimuose. Kalėjimuose lai-

koma ir., daug kitų-opoziciniė- 
rių; Ir mes, skloka, kartu su 
socialdemokratais keliame bak 
są ir reikalau j ame, kad Rusi j os 
valdžia tuos kalinius paleistų.

Tokia esmėj buvo J. V. Stil- 
sono kalba. Vakaras praėjo la- 
bai smagioj nuotaikoj ir užsk 
tęsė iki po 1 valandos nak
ties. * i—x.

Nauja Lietuviška Radio 
Vąlapda.

VĄu, Jcaįdį dar sauįei leidžiant 
tis eidavau miegoįi. / '

UUitio^eJ visur, taip, viskas 
išdžiuvę, ka^ vjsi ūkininkai 
išsigandę, nes nežino ką turės 
darytį per žiemą, su pašaru. 
Jau ir dabar karves namie 
šeria, nėš lauką» nėra, joms 
kas ėsti.,

Gryždami į Chicagą beveik 
visu keliu matėme laukus de- , ..... *.• ’ . , . * ‘ ‘ 
g'ant. Kitur ūkininkai kovoja 
siį gaisru apardami žemę ap
link savo tvoras ir trobas, kad 
ugnis neprieitų. O tai vis ne
atsargus automobilistai užde
gą numesdami į pakelę cigarą 
ar cigaretę. • ' ; —

—T* Rgpkevičia.

DAILY BUSINESS DIRECTOSY
KASDIENINIS BIZNIO SARAŠAS—ALFABETO TVARKOJE

Šis sky^s yra vedamas tikslu pagelbėti musų skąitytojams susirasti, kur galima luudpirltfį 
(vairių paprastų ir nepaprastų daitetų^ intaisų ir, reikmenų. Jeigu iš telpančių Čia skelbimų 
negaUte susirasti ko ieškot, pašaukite, Naujienas, Canal 8500, ir klauskite Biznio Patarėjo. 
Čia jus gausite informacijų, jeigu tik jų bus galimą gauti.

' -a

'' ŪKTI-VIA! KLAUSYKITE!
EVANS FIR EOMPANI.IOS

; Pirmą Lietuvišką Radio Programą
ŠI VAKAR, 9:30 VALANDA

Iš W. H. F. C. Stoties (1420-K)
Programo Vedėjas—Povilas šaltimieras

'• AKORDIONISTAS ' ' ^ ARTISTE
AL StiEMETAS—GENOVAITĖ (Šidiškis) GIEDRAITIENĖ

PROGRAMAS SURENGTAS IR IŠLEISTAS PER 
'ŠALTIMIERO PAGARSINIMO AGENTŪRA 

3133 SOUTH- HALSTED STREET 
" ' įrflČAGO, ILLINOIS -r-

MUSU SPAUDOS DARBU

Žinomas veikėjas Povilas 
Šaltimieras praneša, kad dėl 
svarbios priežasties šiomis dife- 
nomis apleido Lewis krautu
vę, kur buvo įsteigęs ir pasek
mingai vedė lengvaus išmokė
jimo ir išgarsinimo skyrius.

Sužinota, kad Povilas Šal- 
timieras eina į išgarsinimų 
biznį po vardu ^Saliner Ad- 
vertising Agency,i * su raštine 
Lietuvių Auditorijos trobesy, 
3133 • South Halsted Street. 
Šaltimieras jau nuo seniai lie
tuvius linksmina gražia lietu
viška kalba per įvairius radio 
PrP®Wus ka»P9 P^ane^ėja^. 
šiėhiet teko nėf ir anglų kai- 
ba jį išgirsti i§ W. A. A. F. 
stoties.

Birželio mėnesį Povilas Sal- 
timieras baigė Čikagos njver- 
sitętę specialius garsinimo 
kursus, kuriuose . buvo moki
namą, radio drama, tekniką. ir 
abelnai viskas apie, rądio kal
bą ir rąstą. Povilas Saltimię- 
ras ypač pasižymėjo radio 
dramoje, nes atliko keletą la
bai svarbių rolių galingoj W. 
G. N. stoty, ‘Titanu of Science’ 
leidimuose. Tuos leidimus or? 
ganizuoją Chięągos Universi
teto Transliavimų Taryba, šie 
programai, vėl prasidės atei
nantį rudenį.

Saltįmiero Išgarsinimų A- 
gentura tai pirma’toįįos rųšies 
lietuvių, tarpe. Pasirodo, kad 
Saltimiero pamėgimas radio 
bąngų, duos jam ir biznio pra
džią. Pranešta, kad ateinaųtį 
ipįrmadienį vakare, kaip 9-tą 
valandą, bus leidžiamas’ pir? 
mas prirengtas ir parašytas 
Saltimiero lietuviškas radio 
'programas iš stoties WHFČ 
'(1420 K.), Cicero,. Illinois, šis 
programas leidžiamas pastan
gomis Evans Ftfr Company, 
vidurmįestyje. — Žinąs.

Moteriškei 20 dienų1’ < " V •4: /V*

važiavimą
j r .-A* JA''? fNNr

Teisėjas Joseph Graber. pa
skyrė p-iai Irma Atkins, 6850 
So. May streef, motinai dviejų 
vaikų, 25 dienas kalėti už tai, 
kad»j i važiavo aųto.nąobiJĮiu gir
ta būdama ir sužeidė 6 metų 
bernaitį John Gilįį 5655 South 
Sangamon s t.

šiame, skyriuje . skelbiamą tik tie 
autoHiobiliiL pardavėjai ir auto me- 
kanikai. kurie kiekvienam užtikrina 
teisinga p^tarnriviriią*' ir geriausia 
pataiso autoiriobiliūs.

ApTpMpBĮLIŲ f SAVININKAI, 
jei, jusū karas, dar. neperėjo per in
spekciją ar ~del ko nors abejojate, 
taį • ąĮtsiyežkįtę, pas mane autonjobili 
ię7laisvi,kąiįtu (rąpite)' aš jums' ma
šiną' prirengsiu., ir ’ griūsiu tesi stikėrj.

. RAMOVA ĄŲTQ. SHOP, 
834, 35th St. tel. Yards 6547

1 ' Savinihkas’ John Mikšis.
, - . x ..s .. . ■; į

Wat Ąutft Sales 
Vįenintelis. liętuyis pardavėjas Buick 

ir Pontiac automobilių. ’ ' ' 
DOMININKAS KURAITIS

806. Wešt SUst Street.
Victory;,Į^9ą., ,

John Spitlis
Gas ir / Auto Taisymū'f Stotis.

moteris Northsidči
•7 . . v . r‘ •i :;'/ ■ ,<.A ; A

Jaunas vyras vienos savaitės, 
bėgiu. jau trečią moterį -buvo 
užpuolęs. Moterys dėl tų užpuo
limų nenukentėjo, nes kiekvie
ną kartą jas . išgelbėjo. Dabar 
policijos departamentas pasky
rė du skvadu daboti apielinkę.

Paskutinioj i, užpultų moterų 
buvo p-ia Naomi Reins, 2239 
Fremont avenue. Kai ji grįžo 
namo ketvirtadienio vakarė ar
ti vidunakčio, užpuolikas nutvė
rė ją- prie Clialmers placė ir 
Fremont- street. P-ia, Reins, 
tvirta moteris, ištruko iš užpuo
liko nagų ir pabėgo.

Po vakacijų
< »'* e v r t \ f **'./■>

pra

Educational 
Mokyklos r ?

■ ’ ANGLV KALBA ' ' 
Prisiunčiamo paštu pilną kursą ang' 

lų kalbom.
Amerikos Lietuvių. Mokykla

3106 S. Halsted SU Chicago, III.

SVEIKATOS KLINIKA

...............Palagas ligoni
nėje......... .’..*..*.

Akušerija na
muose ......i...... _____

Mediką^, egzaųurj A
nacija................................. t ■„ HM.

DOUGLAS PARK HOSPITAŪ *
.r /1900 So.. Kedzie Avė..

S. K. Auto WreckfU'č 
L 9U27- Sp.1 MiępiGAN - AVĖ.
Lietuviškas' S. Karalius, tūri'išgrio
vęs’ 'apie ‘ 3,000 - automobilių didelis 
pąsiriųkimąs; senų ir naujų . automo
bilių dalių taipgi turime apie 50 var
totų ir pertaisytų automobilių už la
bai prieinamą kainą; nesigailėsite 
atsilankę. . Tel. Pullipan t 4ę9G

■   I «»>■ O

• ANGLYS—CO AL

omms; 
l'HIlTOf.HAl'AS

420 Węst 63rd Street ,, , 
Jaunavedžiams duoda $5.00 gražią 
dovaną,. Moderniškų .Vestuvių Pavei- 
kslų. tuzinas r $13.00.

r Tel. Englewood 5883—5840

♦ TAVERNOS
New Century Tąvern

BERGHOEF ALOS .
3149 So. Halsted SL

Tel.VĮCtory.2679

Joseph; Rūtą 
BERGHOFR IR AMBRQSIA 

ALUS.

■ ■■■I. !!■-"»—— .11 M,7 '  į, ,7,11 lj l" t

jos. Jacikas Tąyera 
Pranešu visiepis. draugams ir pažĮc. 
tamiėms, kad esu Tavąrh biznyje. 
Musų''užeigoje visados randąsl’ gė
ręs • rūšies degtinė, vynas, alus . Auto 
bropia, cigarai,, žuvis penktadieniais 
veltui ir 'muzika šeštadieniais. Už
prašome visus draugus ir pažįstą* 
muą atsilankai i musų naują pąel- 

jos! & PAULINA JACIKAI 
Tel. Englemod 2792

6556 So. State St. 
kampas Kortb 3Vest -66 St»

ftĮĘMĘL CAĘĘ
1825 Nor|h Halsted Street 

Musų užeigoj visuomet raudasi ge- 
: riausios rūšies gėrimai kaib'anieri-

• • "*—»—----- x ...   :----
Ęąnis Stiidię,

VISOKS FOTOGRAFIŠKAS.
DARBAS ATLIEKAMA

3200 So. Halsted St.

; ♦ RESTAURANTAI

tus. užkandžiu visuomet randasi, 
malonus pątarnavirųas. Kviečiame 
visus draugus' ir pažįstamus atsilan
kyti. :

Savininkes Mama ir Dūkti. 
EMMA IR EMILYv

Tel. Rępublic 8402
CraneGoal Co.

; 5332 S. Lonję Ave.
k: < Chicago,< lįfcj •

KAINAS; UĮ

labai 
nupigintos!
• Ateikit, ir, susipažinkįt: su musų Nau
ju Kątalioąu. Jus nusistebėsit kaip pi
giai ir gerai mes padarysime jūsų darbą

• « « •, , 'f;.;- -• ■«< a v\ ■ , . ■ , 7 f ■

Ga^i; ęįtofc ka
rima Chicago j

* n : - < T':.. ■ / •> '' '/r

Brangiausias emeraldų rinki
nys pasauly, 'vadinamas “Crown 
of Our Lady of ' Andes”, bus 
rodomas viduriniesčio krautu
vėj The Fair Store pradedant 
rugpiučio 17 diena. Pusė paja
mų už tikietus iš šios parodos 
skiriama sekamoms organizaci
joms: the Jewish- Charities of 
Chičago, the United Charities 
ir the Catholic Charities of the 
Archdiochese of Chicago.
' Šios emeraldų karūnos vertė 
apskaįčįųojamą, $4,500,00^, Ji 
pradėta daryti 1593 metais ir 
užbaigta 1599< metais, kaip ; pa- 
d.ėka. lilųijįjai,. kad , mięsitas Pp-, 
payan, Naų j o j o j Grendao j, pie
tinėj Ąęierikpj,, išlikę^ nępalies-; 
tąs maro.

1919; mętais . karuųų. norėję 
nupirkti. caęas Nikaloj.ųs. 1925 
mętaį^. Europoj sindikatas mč- 
gįųo nupirkti, bet nepabėgę, su; 
kelti pakankamai, pinigų., Dąbar 
ją nupirko amerikonų sindika
tas, ir pradedant rugpiųęio 17> 
dieną ji bus rodoma krautuvėj

1:. 2
Pocahbntaš Mine___  .____
5; toriai.'.W daugiau $7.00 tonas

įluri 'fereened

Smulkesni: $6t80 tonas. ,

Chernauckas Coal 
Conipąny 

1900 So. Uniofi Avė.
Tel. CANAL 2183

Mkąį rąHM 
Naujienų ofise:

UŽSAKYMUS Į; KITUS. MIĘSTUS 
.PASIUNČIAM PAŠTU.

'iM-y'.. M I ■ > f '98.7(1 JocnuJ AO 13 stiitS .3 <1

1739 SO. HALSTED STREET
t r — c. v • 1 | r».- ir-«**«e*<w* •

Pašaukit CANAL 8500 ir musų 
agentas užeis pas., jus su sempeliaiS ’ paimti 

jūsų užsakymu ' < A ’
H e

Šiais metais vakacijas 
leidau pas Joę Bėržiriskį ties 
Indiana State rubežiaus, prie 
Karikakee upės.
k Jau pora vasarų ten teko 
praleisti ir turiu pasakyti, kad 
gana paranki vieta vakaci- 
joms. Beržinskiai yra linksmi 
ir draugiški žmonės, turi gra
žų namą su 8 kambariais ir 3 
kątedžiųs. Prie, pat namų miš
kas, d svarbiausia tai Kanka- 
kee, upė kokių trijų blokų to
li su smagiomis maudynėmis.. 
Kitur Kankakęę tipe yra už
slinkus' ir pilna, aknieniį bet 
čia ji yra naujai .kasta, sįnėjis 
dugne, smėlio kalneliai pasi-, 
volioti ir užtektinai gi ji pras
tiems . plaukikams'.

j Pirmų 5 savaitę tujęėjęme 
smagijmo bud.avodaiųį i^ipe- 
fio bųrnęv Tą . savaitę pus .Bęr; 
žihskius buvo, Ą. Žile ię Viliui,, 
,6 antrą savaitę Žįįięnė .su. su- 
;ntųm, p^.nįa Kųųgięhė,- Beįeyi- 
Čiehė; ir Joe Daleijas. šeštadicr. 
hiais ir isękipadįęnjųis, atya^ 
žiuodayp dar keletas šęjmypų, 
tai parsiyėždayome ię bačkutę 
troškuliui ližge^įpti.. Ną^ k 
kad užd^įpųocfųyomę, tųį. n.et 
čerepokai. gal(vass iš vandens 
iškišę, klausydavosi., '
' Buvau fnųs,iyę^ęs knygų, ma
niau,, kad nętųjrędamas ką veL 
kti skaitysiu, bet jos paliko 
neskaitytos. Nes kąsdięn, bu*, 
vau'užimtas tai( žuvavimp, tai 
laiveliu važinėtis, saule degiu- elektrai, 'rendoms 4
damąsi.s ar besimaudydamas, reikmenėms nebusiu duota, ba 
Ir taip per dįęną nuyargda- nešu pakankamai fondų/

Negalimą pragerti
'įr'^ ■ *• {4T'- 'V-' r;, i'i:■ t_

Fjfank Winkosįqr 4744^80. 
Bishop.,streęjb, nubaustas kąlėįsj 
ir kalėjime atidirbti paskirtą, 
jam $100 bausmę. Winkoski 
jau kelintus .metus ima patalpą. 
Jo pati nusiskundė teismui/ kad 
jos vyras ;? pragariu i gaunamą 
pašalpą, ažųot Užlaikyti šeimy-
>n^^. r ■ ' ‘Y ■

' .. •. į J . ... ,v .

Pašalpos gaus tik

Antrajai rųpĮųčio mėnesio 
daliai - bedarbiai gausią; pasak 
pps tik prpviziją, t. y. maisto 
reikmenes. Mokesties gazui, 

ir kitoms
b J nesą pakankamai fondų.

Universah restąurant
ŠVIEŽUS naminiai valgiai 

75»0r West 31st Street 
A. A.. NORKUS,; Savininkas..

EAGLE R^STĄURĄNT.— Peter 
Vegis, Savininkas.

1745 South Halsted Street.

Troy. Tayern
Musų užeigoje visados randasi ge
ros * rūšies \ degtinė,, vynas. Topas ir 
Koller alus ir. cigarai. Penktadie
niais duodama žuvis veltui,, šešta
dieniais muzika ir užkandžiai. Taipgi 
yra: ir erdvinga svetainė -gražiai iš
puošta su, dąug.. stalų , moterims ir 
m^rgįnoms — tinka, vestuvėms. pa-f 
rėms ir kitokiems parengimams. 
Kviečiame visus draugus ir . pažista- 
nįąą. Savininkai..
FRA^K ir, MARCELLA SHIMKAI 

4314 Archer Avė. tėL Lafayėtie 2617

•i, RANKDARBI  AI-- 
FANGY GOODS SHOP

Auburn Fancy 
GoodsShop 

Atliekame Rankų Išęiuvinėjiiną
3108 SO. HALSTED STREET

Mr. Pu Arlauskas, 2 >
P. Galskis
Joseph- Kershulis.
Mike Masaitis '
Jos; Pucėta
Mike Rutkauskas
Saloipe Stanley

Telšių Klitfbas
'Pi|ipayičįus..

PROGRAM
Baltei i7>

BĄNft;.
7:30 P. M. — Oųįboąrd rącęs.

— Hęats-PjPigęs l-?2-3»: 
Fili in between hęajįą, 
Cąrr-Ąquąp|ąne stųnfs,; 
Ski stunts,
Wąter cąnoę raęęt 

B AND
8:0(1;^ M,,— Wąter bailei — 

Ęxhibįtįon( and. iComedy. Diving, 
Pony polo— clown diving,.
Ę|ątfoj:m. tower diving — 
Fire dive, ”r.‘
Canoex'tilting and stunting, 2

j . bontšlNb’rth and 2 bouts 
South of -Stage.
Sfią,.S<»>lrt:ėjiąer drįll. - 

eutters, 
!<■ Chorai groups on boats.

B AND
King of Crash

SWEET SHOPS
Milda Šweet Šhop 
Saldainiai, Cigarai ir Cigaretai 
3150 SO. HAESTED. STREET;

P. SIROKE, Savininkę-

• SIUVĘJAI—TĄILOĘ 
Jojin Gricius Tąį|pę

Pranešu visięms draugams ir kostu- 
meriams, kad* persikėliau i * naują 
vįeją. Peęįdąug ;me|ų eęų gerai,.pa-, 
tyręs savo darbe. Siuvu naujus , ant. 
užsakymų ir 'taisome' ir klininamė 
senus, už, pri,eįųąĮnąą x kaiąas.; Dal
bas grirantuotas.

821 W. 34th St.
* - » , , , < _» •

' -~kAND ........
9:10 P. M. —Sham Bat<tle—

Northerly Island,
Navai - Reserve — Marine 

Corps Res. -

2Lst PLACE TAVERN 
& RESTAURANT

Steikai porČiapai ir kiti* šiltf val
giai,. Ęiverside alus, visokios geros 
rųšiės degtinės fr savininkę vardu. 
A. Stukas Toriy’s Private Stock deg
tinė ir cigarai. Savinipkai— 
ANTANAS IR AGNĖS STUKAI

701 W. 21st Place
Tel. CANAL 7522. >

Pete’s Inn.
Mano užeigoje visados randasi ge
ros rųšies dagtinė, Gardeų City ajus 
cigarai,: cigaretai, saldainių, užkand
žiai ir mandagus patąrnayimaą. Už
eiga prieš lietuvių tautiškų . kapinių 
vartus. Kviečia visus savininkas, ’ 

oo /KreypUNę < 
82nd and .Kean Avenue

f
Pranešam . draugams ir pažįsta

miems, kad esame liaujame tavern. 
biznyje.: Musu užeigoje visados ran-

Cream. City alus, cigarai, cigaretai, Penktadieniais veltui žuvis, ŠeŠtadie- 
nįąis užkandžiai ir muzka. Erdviųga 
svetainė /gražiai*' išpuošta dėl . vestu
vių, parių ar kitų parengimų. Savi
ninkai. ^NLEY^ B^AGDONĄS; IR

Coąst Guard/
Great Lakęs Navai Training 

Station — Aeroplanes.Aeroplanes.
H AND ■'

9:25 P. M.- — Crowning of 
Queen of Carnival,

Welcome Spėech
Donpghue. '

9:35 P. M__Parade of floats
and decoratęd boats.

10 P.' M. — Firewęrks.

Mr. Geo.k.

8:30 P. M. -
— McWįlliams

Firė and -fire tug demonstra
tion.' ' .! !-■■■' " .; O£

' B AND
8:50 R M. — Coast 

Demonstrations,
• Breeches liuoy from land to 

Escanaba,
Life bbat. drili— Capsizi
Monitor and Merrimaę;

Guard

Wl-
LOVEIKIS

KVIETKININKAS 
GSlės i Vestuvėms, Bankiętams

" ....r.
alsted sL

Tel.. BOUlevara 7814

, Djrektoriail

Green Mill Tavern
Musų užeigoje, visados randasi gerus 
rųšies degtinė,, vypąs, Ambręzia ahją 
10' uncijų už 5c cigarai, Šeštadie
niais muzika ir malonus . patarnavi
mus. Kviečia savininkė—

ANNA DAMBRAUSKIENE 
817 West 34th St. 

■' • Tel. Boulevar4 9836 <V.

f ♦

• • r . « r , M • , • 4a *4,4a • **,*■*• m> • * >

Maike Biago Tąyęrii
Musų užeigoje randasi geros rų- 

šies degtinė, vynas, Monarche alus, 
cigarai ir; malonus, patąrnavimąs. 
Prašome visi draugai ir lietuviai at
silankyti, ir linkimai laiką' praleisti. 
;■ Savininkas, MAĮKE. BIĄpp

Tel. Eafayette 1490*t
4358 So. California Ąv.
Little Joe’s Tavern . . t

' Visokios rųšies gėrimai kaip ame^ 
rikoniŠki taip importuoji: degtinė, 
šampanas, vynas, Schlitz alus ir cit 
garai. Penktadieniais* veltui žuvis ir. 
muzika užeiga gražiai išpuošta, lie- 
tuviškais. piešiniais ir malonus pa
tarnavimas. Savininkė FILOMENA 
INEZELSKIEN6; Tel. Pullman 01S1

, „ . Litį . E. 1071h,. Stoert .

■ Lietuvys Venckus
‘ Krųno

Wholesale *Liqubir Pardavėjas 
4270 ARCHER AVENŲE 

Phohė’Tafayettė' 2114

ii
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NAUJIENOSręhicago, UI ;

šį vakarą atsidaro 
įspūdingas Ežerų w 

Karnivalas
Iš visų tautų tik lietuviai turės 

laivą (float’ą)

Atidarymo vakaras bus vie
nas įspūdingiausių vakarų. 
Įžanga dykai. Nepraleiskite šią 
malonią, progą! Atvažiuokite šį 
vakarą į Burnham Parką ir vi
si sykiu galėsime džiaugtis ir 
didžiuotis, kad, mes vieni iš vi
sų tautų, kurie buvo kviesti, 
sugebėjom sukelti užtektinai pi
nigų, kad įrengti laivą (float’ą) 
su užrašu LITHUANIA.

Nors komitetas turėjo daug 
keblumų, nes laikas buvo labai 
trumpas viską suorganizuoti ir 
n e viską galėjom padaryti, kaip 
buvo manoma, nes taip greit 
nebuvo galimybės sukelti ganė
tinai pinigų ir priruošti pilną 
muzikos, šokių ir sporto pro
gramą.

Ir dar atostogų laikas. Jokiu 
budu nebuvo galima sukviesti 
visus narius dalyvauti įvairiose 
grupėse dainų, šokių ir atleti
koj.

Valdybos ir Finansų komite
to nariams, kurie buvo pasiry
žę varyti pradėtą darbą iki ga
lo, pasisekė. Dabar turime iŠ ko 
džiaugtis. Musų darbas atlik
tas.

Jūsų pareiga dabar yra — 
skaitlingiausiai atsilankyti į 
Burnham Parką.

Labai malonu buvo p. Knm- 
skiui ir man išgirsti iš lupų p. 
Harry O*Hare, viršininko Chi- 
cago District Park, sekamą pa- 
reiškimą: .

“I congratulate the Lithua- 
nians! Above all other natio- 
nalities, even tho they have 
been considered small, they 
proved victoriuos! We, of the 
Chicago Park District, will not 
forget this fact. In the f uture 
we will do our best in helpinį 
you in any Civi'c activitieš 
among your people.”

Na, tai vadinasi, iki pasima
tymo šį vakarą Burnham Par
ke. —J. Zymontiene, sekr.

Kaip išrodo lietuvių 
laivas (float)?

Komitetas, kuris rūpinosi 
įrengti lietuvių laivą (float), 
manė, kad tas laivas bus paži
ba visiems lietuviams.

Artistas atvežė parodyti j 
komiteto susirinkimą sekamą 
projektą to lietuvių Uaivo:

Ant keletos bačkų sukaltos 
lentos, padarytas pagrindas. 
Ant tos platformos bus rengia
mas lietuvių laivas. Nupieštas 
žemės kamuolys, — parodoma 
Amerika, Atlantikas ir Europa, 
su pažymėjimu — Lietuva. Ant 
viršaus žemės kamuolio — ora
rykštė su trimis Lietuvos 
vėliavos spalvomis: geltona, ža
lia, raudona. Tarpe tų spalvų, 
viršuj, pačiame viduryje vy
tis, Lietuvos emblema. Prie 
žemės kamuolio, ant pagrindų, 
stovi grupė šienpiuvių ir grė
bėjų, o kitoj pusėj, šokėjų. 
Taipgi pastatytos rugių ir kvie
čių gubos. Visas vaizdas ap
šviestas įvairiaspalvėmis elekt
ros šviesomis.

Artistas tvirtina,, kad kito to
kio gražaus laivo Ežerų Kami- 
vale nėra. Sako, jei statytų to
kį laivą kompanija, kuri stato 
kitus laivus, jis kainuotų $500

ar daugiau. Bet mes už savo 
1 darbą nieko nerokuosime, o 

vien* tik pirksime reikalingą 
• matertolą papuošimui šio laivo.

Įrengimu to v laivo rūpinasi 
artistas Jonas Rappold.

Ar bus taip laivas įrengtas, 
kaip projektavo artistas, pama
tysime šį vakarą nuvažiavę į 
Burnham Parką,ten, kur buvo 
Pasaulinė Paroda. —Ant-Anas.

Ką veikia Cicero Na
mų Savininkų 

Kliubas
CICERO., — Cicero Lietuvių 

Namų Savininkų Kliubo mėne
sinis susirinkimas Įvyko rug
pjūčio 11 dieną Lietuvių Liuo- 
sybės svetainėje 8 vai. vakare.

Susirinkimą atidarė pirmi
ninkas J. Areška. Valdyba bu
vo visa, išėmus pirmininko pa
dėjėją. Į jo vietą niekas nerink
ta.. Vėliau pribuvo K. Andri
jauskas.

Nutarimai praeito susirinki
mo priimti. Toliau sekė įvairių 
komisijų raportai. Komisijos 
raportų kaip ir neturėjo, ba jos 
beveik visos yra surištos su 
miestelio valdininkais. Komisi
jos paaiškino, kad valdininkų 
jokiu budu negalima buvo su
gaudyti, nes jie atostogauja. 
Visos komisijos paliktos vieto
se, kad atliktų pavestas joms 
užduotis iki sekamo susirinki
mo.

Tik mokyklų atstovas G. Po
cius išdavė raportą. Iš jo rapor
to pasirodė, kad mokyklos pa
kėlė savo biudžetą apie $40,000 
supirkimui mokiniams knygų. 
Dalykas yra toks, kad praėjusį 
rudenį mokyklų taryba patiekė 
nubalsuoti sumanymą, idant 
viešųjų mokyklų vaikams butų 
duodamos knygos dykai. Suma
nymas praėjo. Tatai reiškia na
mų savininkams taksų pakėli
mą.' i” ‘

Kai kurie asmenys kalbasi 
tarp savęs: girdi, busime pri
versti rendas kelti, ba kuomet 
tokius sumanymus valdininkai 
paleidžia balsuoti, tai rendau- 
ninkai ir balsuoja už juos. 
Jiems, mat, taksai nerupi.

Buvo keletas rimtų skundų. 
Gyventojai 16 gatvės apielinkėj 
skundėsi, kad traukinys važiuo
jąs 16 gatve nakties laiku ne
duoda gyventojams ramiai pa
silsėti ir daug durnų leidžiąs. 
Tuo reikalu pavesta rūpintis 
veikiančiai komisijai. Antras 
skundas buvo toks, kad kai ku
rie biznieriai, mėsininkai ir 
groserninkai, degina visokias 
išmatas daržovių ir paukščių 
ir apielinkės gyventojams per 
ištisas dienas smardina., Tuo 
reikalu pavesta rūpintis komisi
jai jau pirmiau išrinktai pana
šiems reikalams.

Praeity išmatų rinkėjai, bū
davo, surinks išmatas iš visur. 
O dabar yra nusistatymas nuo 
biznių išmatų neimti. Smul
kiems biznieriams samdyti pri
vačius rinkėjus brangiai kaš
tuoja. Kaip šis keblumas taps 
išrištas, tai ateitis parodys.

Nutarta surengti kokią pra
mogą šaltesniam orui atėjus. Ir 
tam darbui atlikti išrinktas ko
mitetas iš penkių asmenų. Nu
matoma, kad parengimas bus 
šaunus, ba komitetas susideda 
iš veiklių žmonių ir patyrusių 
parengimams ruošti. Į komitetą 
įeina J. Žilius, S. Bakutis, G. 
Pocius, K. Andrijauskas ir Kl. 
Laudanskis.

Reikią pasakyti, kad kliubas,

nors povai, bet vis auga. Ir Šia
me susirinkime prisirašė kele
tas naujų narių, kurie įsigijo 
nuosavybes dabartiniu laiku ir 
yra gan veiklus vyrai. Susirin
kimas buvo skaitlingas ir . tvar
kus. Kitaip ir negali būti tarp 
rimtų vyrų, kurie diktatūros 
nepripažįsta ir demokratiją ger
bia. —Demokratas. '

John Pečiiikenas iš 
De Kalbo atvyko

Chicagon
Praeitą šeštadienį p. J. Pe- 

čiukėnas; 1122 'Markjet St., 
De Kalb, III., atvyko Chica
gon. Jis apsistojo pas savo de1- 
dę Mike Tarutį, New Cėntury 
Tavern savininką, Viešėdamas 
Chicagoj p. Pečiukėhas atlan
kysiąs brolį politą, senos pa
žinties draugą Paul Kįldą, 
kuris užlaiko taverną adresu 
900 W. 59th St., ir daugelį ki
tų pažystamų. Svečias. Chica
go j e mano praleisti keturias 
dienas. ,

P-nas J. Pečiukėnas yra se
nas De Kalbo gyventojas >ir 
veiklus kulturihiame dekal- 
biečių gyvenime. Jis yra be
veik De Kalbą “užkariavęs” 
savo draugiškumu link kitų 
lietuvių.

Linkėtina p. Pečiukėnui 
smagiai laiką praleisti viešint 
Chicagoj e. —F. Bulavu.

Telegrama Lucy 
Kazlauskas

šeštadienio pavakarėj, rug- 
piučio 15 dieną, Naujienas pa
siekė sekamo turinio telegra
ma iš Utica, New York:

“Praneškite Lucy Kazlans- 
kas (gal Kazlauskas?), ? kad 
jos brolis, Mike Zupkąuskas, 
mirė šį rytą. LaiHBiįjyes. pir
madienį. — Celia Zupkaūs- 
kas.” . . .

r

Keturiolika metų že- 
nybinio gyvenimo

T r~rr ~ T 14 " ' ' ’

Penktadienį, rugpiučio 14 
d., buvo sukaktis pp. Ę. ir M. 
Rudauskų .keturiolikos metų 
ženybinio gyvenimo. Ta pro
ga p-nai Rudauskai buvo , su
rengę šeimynišką pasilinks
minimo vakarėlį. Svečiai bu
vo svetingai priimti. -r-F. F.

SUSIRINKIMAI
• •

D. L. Vytauto Draugija laikys mėnesinį susirinkimą antradienį, 
rugpiučio 18 dieną, 7:80 vai. į Makaro Chicagos Lietuvių Au
ditorijoj, 3133 So. Halsted štPebt.'Susirinkimas yra svar
bus, nes turėsime vieną ekstra svarbų klausimą draugijos 
finansų reikale. Todėl nariai būtinai dalyvaukite susirinki
me; —P. K., sekr; I

Pavarė dar 720 rin- 
- . kimų klerkus ir 

teisėjus
Chicagos rinkimų komisio- 

nierių tarybos pirmininkas A. 
J. McKay įsakė pavaryti iš dar
bo dar 720 rinkimų teisėjų ir 
klerkų. ,

Iš to skaičiaus 161 asmuo 
pavaryta dėl prježąsties, o kiti 
559 asmenys pašalinta todėl, 
kad jie sugrąžino be atsakymo 
laiškus, kuriais jie bu^o kvie
sti dirbti ateinančiuose rudens 
rinkimuose. ;

Kiek pirmiau buvo pašalinta 
485 rinkimų viršininkai. Iš 
šių 485 tarpo dviem šimtams 
gręsia valdžios kaltinimai, kad 
jie leidę primąry balsavimuose 
įvairiems neregulMrumams pa 
sireikšti.

Viso senų rinkimų klerkų ir 
teisėjų pašalintų ąrba rezigna 
vusių iki šio laiko yra 2,539.

Vėl kryzis bedarbių 
šelpime

šeštadienį organizacija var
du The United Charities pra
neša, kad ji nebepajėgianti 
teikti* reikiamos pašalpos mies
to bedarbiams. Be to. žydų 
panašios organizacijos direkto
riai, numatoma, prieis panašią 
išvadą.

Tuo gi tarpu vos keletas die
nų atgal pranešta, kad iki pa
baigos šio mėnesio bedarbiams 
bus teikiama pašalpa tik mais
to reikmenimis. O rendų ne
bus mokama, gazo ir Kuro, 
elektros ir drabužių, nė medici
niškos pagelbos nebus teikia
ma. ■ V

d

Faktinai bedęrbjai Chicagoj 
šiandie- yra tokioj padėty, ko
kioj jie buvo pradžioj liepos 
mėnesio. Ir dar blogesnėj, 
nes anuomet privačios pašal
pos organizacijd^, kaip United 
Charities, ėjo rįeikaiingiems pa- 
gelbon. šiandie jos sako, kad 
nebepajėgiančios pagelbėti.

Teisėjas įspėja 
moteris

Teisėjas Joseph A. Grabėr 
penktadienį įspėjo chicagiečius, 
kad negalima daryti skirtumo 
^bylose vyrams ir moterims ir 
kad' jis baus už girtą važiavi
mą kalėjimu taip vyrus, taip 
•moteris.

Ežerų karnivalas
BRIGHTON PARK. — Dicl- 

žiu jų Ežerų Karnivalo Brigh- 
ton Parko finansų komisijos 
narys S. Gurskis -praneša, kad 
šį karnivalą remia sekami as
menys :
1 Mrs. A. Gendels, 2701 West 
47 st., 50 centų,

M. Ežerskis, 2649 West 47 
st., 1 dolerį,

K. Dorshas, 4601 Wašhte- 
naw avė., 50 centų,

J. Baltutis, 2625 W. 47th st., 
1 dolerį,

W. Juris, 2455 W. 43 st., 25c
J. Gurskis, 4601 S. Washte- 

naw avenue, 75 centus,
Visiems aukautojams šiam 

tikslui jūsų minėtas narys iš
reiškia savo padėką.

—£. Gurskis.

Rinks rašomosios 
mašinėlės čempionus

Rugpiučio 25 dieną Chicagoj 
bus kontestas dviems čempio
natams. Kontestas eis bher- 
man viešbuty. Vieas korites- 
tas bus prdfesionaliam čempio
nui rašomaja mašinėle, kitas 
amatoriui. Albert Tangora iš 
New Yorko, kurs laimėjo 1935 
metų profesionalį čempionatą, 
bus ir Chicagoj, kad titulą at
laikyti.

Rems Roosveltų

advokatas pranešė, kad teismas 
pripažino Chicagą. kaip savi
ninką kalbamos žemės. Tačiau 
Chicagai tur būt teks sumokėti 
už žemę $107,750.04 užvilktų 
taksų. r

Eagles organizacijos 
konvencija

šiomis dienomis Chicagoj 
laiko konvenciją didžiulė orga
nizacija vardu Fraternal Order 
of Eagles. Chicagon suvažia
vo ir užsiregistravo kaip kon
vencijos delegatai ir svečiai 
20,000 žmonių iš visų Jungtinių 
Valstijų* ir Kanados.
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Važiavo dvyračiu, 
mirs

. ■ ■ -. - . -i- -r ■ u - n ,

Albert W. Kuehl 20 metų, 
3732 Castello avenue, priruo
šiamo medicinos mokslui kur
so studentas, su* mergina va
žiavo dvynpiu ketvirtadienio 
vakare. Pravažiuojantis auto
mobilis užgavo jį ir sužeidė. 
Vaikinas tur būt mirs. Mergi
na sužeista lengviau.

Prisipažino papildę 
suktybę

Neseniai spaudoj pasirodė 
žinių, kad sukčiai, svetimo var
do priedanga, išėmę iš teismo 
globos $9,451.

Valstijos gynėjo ofisas dabar 
praneša, kad areštuoti ryšy su 
ta suktybe asmenys prisipažinę 
papildę suktybę. Vienas areš
tuotų yra John A. Dicks, 3453 
Bosworth avenue. Jis pirmiau 
ėjo Circuit teismo kasieriaus 
pareigas. Dicks prisipažinęs, 
kad už dalyvavimą suktybėj ga
vęs, kaip savo Šerą, $1,000. 
Dicks pavarytas iš vietos.

Ežerų karnivalas 
parsideda šiandie
šiandie yra rugpiučio 17

diena. šiandie prasideda išti
sos savaitės pramogos — Di
džiųjų Ežerų Karnivalas. Jis 
tęsis iki rugpiučio 23 dienos.
Burnham Parke, kur 1933-34 

metais buvo pasaulinė paroda, 
ežerėly ir prie ežerėlio bus pil
doma programai, paroduos plū
dės — flotai, Eis kontestai, 
gros orkestrai ir benai, vaka
rais, fejerverkai ir f lotų pa
radai : išpuoštų, iliuminuotų
įvairiausiomis lempomis flotų 
paradai.

Dedama pastangos sudaryti
,Edwąrd N. Nockels, Chicagos tokį margą, tokį spalvuotą, to- 

Darbo Federacijos sekretorius, kį linksmą parengimą ir tokia-
sugryžo iš Labor’s Nonpartisan 
League konferecijos laikytos 
Washingtone, D. C. Nockels pa
reiškė; kad greitai prasidės va
jus Illinois darbininkams suor
ganizuoti rėmimui p. R oosevel
to kandidatūros į Jungtinių Val
stijų prezidentus.

me maštabe, kokio Chicaga dar 
nžra iki šiol mačiusi. v

Patartina ir lietuviams at
silankyti į minėtą vietą ir pa
žiūrėti karnivalo.

Paieškojimas Nr. 78
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CLASSnyn APS
Business Service 
Biznio Patarnavimas

STOGDENGYSTĖ
Mes dengiame ir pataisome visokios 
rūšies stogus, taipgi dirbame 
darbus. Lengvos išlygos, jei 
daujama.

BRIDGEPORT ROOFING 
3216 So. Halsted St. 

Victory 4965 
—O—

—o—

Help Wanted—Female 
Darbininkių reikia

blėties 
pagei-

CO.

VICTOR BAGDONAS 
Apskaitliavimas dykai 
Local and Long Distance 

Furniture and Piano Moving 
3406 So. Halsted Street

Phone Yards 3408

NAMŲ SAVININKŲ ATYDAI 
Musų biuras suteiks patarimus na
mų savininkams reikale nesusiprati
mų su rendauninkais. Maža narinė 
mokestis. Atdara kasdien nuo 8 vai. 
ryto iki 8 vai. vak. šventadieniais 
nuo 10 ryto iki piet.

LANDLORDS BUREAU OF 
CHICAGO, Inkorporuotas 
1642 West Division St. 

Tel. Armitage 2951 
Mesx esame jau šiuo adresu virš 

50 metų.
GREITAS PATARNAVIMAS 

Skolinam pinigus ant mortgičių. 
Užragom visokios rųšies apdraudas 
—Insurance. Padarom dokuipentus. 
Išrenduojam, parduodam arba išmai- 
nom nekilnojamas savastis.

Z. S. MICKEVICE and CO. 
6816 So. Westem Avė. 

Hemlock 0800
—O—

—o—
PATAISYK STOGĄ IR 

RYNAS DABAR
Pašauk mus dėl dykai apskai- 
tliavimų. 25 metai patyrimo— 
Blekorius ir Slogius.

Leonas Roofing Co. 
3750 Wallace Street 

Tel. Boulevard 0250

COAL 
Anglys

ANGLYS! ANGLYS!
PIRK TIESIAI Iš KASYKLŲ 

ir buk užtikrintas garbingu svoriu, 
KOKYBĖ IR ŽEMIAUSIOMIS KAI
NOMIS. Geriausios . ir aukščiausios 
rųšies Northern Illinois Anglys.

$4.75 IKI $6.00 UŽ TONA 
Del informacijų pašaukite 

MINE AGENT 
Kedzie 3882 

PATELEFONUOKITE
LAFAYETTE 6300 

DAR GALIME PRISTATYTI 
JŪSŲ ANGLIS Už VASARI

NI KAINĄ.
Virginia Mine Run $6.95 ton.

4 tonai ar daugiau.
Shulmistras Bros. Coal 

Company
4016% ARCHER AVENUE

Financial
Finan sai-Paskolos

REIKALINGOS...
PIRMŲ

MORTGIČIŲ
PASKOLOS

Maži 
mokėjimai

Gordon Realty Co
Real Estate

Greitas 
patarnavimas

809 W. 35th St.

Prižiūrėjimas
4329-

Yards 4330

' REIKALINGA merginų namuose 
ar dirbtuvėj dirbtinoms gėlėms dirb
ti, 65 E. South Water Street, kam
barys 805.

REIKALINGA veiterkų, fontano 
merginų, buso" mergina ir vaikinų, 
virėjų, hotelių merginų, patyrusių 
ir ne. A. J. McCoy & Associates, 
Suite 1128. 140 South Dearborn St.

REIKALINGA gaspadinS—mergi
na, našlė arba mergina neturinti 
darbo ir namų dirbti už pragyveni
mą ir drabužį. Rašykite Naujienos, 
1739 So. Halsted St., Box 496.

REIKALINGA mergina namų .dar
bams, virimas, nėra kūdikių, kal
banti angliškai, nuolatinių namų re- 
ferencas, .2030 Grėenjeaf Avė. Ro- 
gers Park 5698.

REIKALINGA mergina bendram 
namų darbui, lengvas skalbimas, pa
prastas virimais. Nakvoti ar ne $6— 
$7.00. Briargate 6846.

REIKALINGA patyrusi mergina 
namų darbams, geri namai, mažas 
apartmentas, nėra virimo. Berger, 
5148 N. Avers Avė., Juniper 5768.

REIKALINGA moteris prie abel- 
no namų darbo. Valgis, guolis ant 
vietos ir primokėjimas. 4120 South 
Maplewood Avė.

For Itent
ANT RENDOS gera vieta dėl ta- 

verno, nes išdirbta per ilgą laikų; 
yra ir visi fixtiiriai Renda pigi, 2 
kambariai užpakaly. 3438 Emerald 
Avenue.

Furnished Rooms
RENDGN kambarys dėl vaikino, 

su valgiu ar be valgio, 2 lubos iš 
fronto. 3243 So. Union Avė.

Business Chances 
Pardavimui Bizniai

PARSIDUODA užkandžių ir gė
rimų vieta, biznis išdirbtas, vieta 
gera prie dirbtuvių, 4 kambariai 
pagyvenimui. Priežastį patirsite ant 
vietos. Savininką galite matyti visą 
dieną. 2408 W. 16th St

PARSIDUODA mėsos t marketas 
refrigeracija, nėra kompeticijos, 
prieinama kainą. Priežastis—Uuče'r 
ris apleidžia miestą. 964 E. 62ndSt.

Farms for Sale 
Ūkiai Pardavimui

NAMAI ANT FARMOS puikių 15 
akrų, didelė troba ir barnės, gilus 
šaltinio vanduo, vėjo malūnas, grį
stas kelias, arti mokyklos, stoties. 
Našlė aukuoja greitąm pardavimui.

A. L. WALKER
49 So. Washington St., 
Hinsdale, III. Tel. 742

PARSIDUODA 5 akrai vištų far- 
ma, 1300 vištų, 5 kambariai, medi
nis namas, 2 karų medinis garažas, 
karštu vandeniu šildomas, elektros 
šviesa, ši farma randasi 27 mylios 
šiaurvakary nuo Chicagos. Ben J. 
Kazanauskas, 2202 West Cermak 
Road, Canal 8887.

4 AKRAI, 5 kambarių moderninis 
namas, kietas kelias, gaso stotis, 
vištininkas. George Lowsey, 302 
Van Buren St., Joliet, III.

Profesorius Merriam 
sugryžo iš Europos

Plačiai žinomas Chicagos 
universiteto profesorius Char
les E. Merriam sugrįžo iš Eu
ropos zepelintf Hindenburg. 
Prof. Merriam pareiškė, kad 
Europa slinksta prie naujo ka
ro. I

Nutroško automobi
lio gazu
—*r>.1 -

Gustave Kunde, 69 metų, 
3024 North Oakley avenue, nu
troško automobilio dujomis ga
raže, kur laikyta šeimynos au
tomobilis prie gyvenamų na
mų. / <

Miestas laimėjo bylą
Chicagos miestas buvo Su- 

sipešęs su Berwyn miesteliu 
dėl žemės Berlyne* Miesto

Lietuvos Konsulatas Chica
goj e paieško:

KAPOČIUS, Jonas. Kilęs iš 
-Valtunų km., Vilkmergės aps., 
Gyvenąs 1918 m. ir 1919 m. 
Chicagoj e.

LUKAVIČIUS, Ignas. Gyve
nąs Chicagoje sulig adresu: 
1723 N. Marshfield Avė.

MAČIULIS, Jonas. Kilęs iš 
Miškinių km., Raudondvario 
vai., Kauno apskr. Gyvenąs 
Gary, Indiana.

PAULAUSKAS, Juozas. Ki
lęs iš Darbėnų vai., Kretingos 
apskr. Gyvenąs Chicagoje.

STAŠAITIS, Jonas. Kilęs iš 
Normanėlių km., Šėtos vai., 
Kėdainių apskr. .

—Lietuvos Konsulatas 
Chicagoje,

100 Eąst Bellevue Place, 
Chicago, III. 
Superior 5619.

Furs
FUR KAUTAI PAIMTI MAI

NAIS PARDAVIMUI. Tikrų Sibiri- 
jos voverių, $60. Persijos juodi $70. 
Japonijos žebenkščių $65. Raccoonų 
$25. Muskratų $20. Tikrų Rytų že
benkščių $150. Ekonominis skyrius. 
Miller Fur Co., 166 N. Michigan. 
Atdara vakarais.*

Furniture & Fixtures 
Rakandai-Itaisal

IŠPARDUODAME BARU FIKČE- 
RIUS, visokio didžio su Coil Baksais 
ir sinkom. Taipgi štoru fikčerius dėl 
bile kurio biznio iškaitant svarstyk
les, registerius ir ice baksus. Cash 
arba ant išmokėjimo, ____ L.‘J.
mus pirm negu pirkaite kitur.

S. E. SOSTHEIM & SONS 
STORE FIKTURES 

1900 a State St CALumet 5269.

Pamatykite

Tabako Krautuvės
Tobacco Stores

MAX KOHN. Turim Rusišką, Tur
kišką Tabaką ir Cigarų Atkarpos, 

1728 S. Halsted St., Canal 9345.

Skelbimai Naujienose 
'duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.

Help Wanted—Malė 
Darbininkų Reikia

REIKALINGA gero byfbonerio 
darbui nuo štukos, tokio kuris gali 
lupti — strip rounds. Illinois Pack- 
ing Co,_ 
Boulevard 1781;

911 W. 37th Place. TeL

Real Ėštate For Sale 
Namai-žemŠ Pardavimui

PARDAVIMUI medinis namas, 
911 W. 59th St. 5-5 kambarių, 3 
kambariai ant viškų (attic). Apa
čioj fumas šildomas, o viršuj pe
čiais. Rendos neša į mSnesį $50.00. 
Geram žmogui parduosiu už $200.00 
įmokėjus ir po $25.00 kas mėnesį ir 
procentus. Į mainus priimsiu namą 
6 kambarių arba didesnį. Javaraus- 
kas, Roosevelt Furniture Co.. 2310 
W. Roosevelt Road, Tel. Seeley 8760

LOTAS prie Westem Avė. į pie
tus nuo 100 gatvės. Ideališka vieta 
dėl bučernės ir grosernės krautuvei 
$1,200 Cedarcrest 1263,

Lengvai
Parduosit ar 
Nusipirkot 
Real Estate

Kiekvienas NAUJIENOSE 
tilpęs real estate apgar
sinimas gauna po dešimts 
ar daugiau pašaukimų, — 
todėl jei parduodat ar 
perkat

Garsinkit Dabar
1 ■ , / I

nelaukit kol jums kas už
bėgs už akių.
Musų kainos prieinamos. 

—— Už pakartojimus duodame 
gerą nuolaidą.
Pašaukit

CANAL 8500
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